Rendeletek:
Rétság Város Önkormányzat Polgármesterének
4/2020 (IV.07.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások rendjéről szóló 6/2019 (IV. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3)
bekezdés b) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátásról szóló 6/2019. (IV.02.)
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 18.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18.§ (2) A születési települési támogatás összege 100.000 Ft.”
2.§
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A születési támogatásra 2020. évben jogosultságot szerző kérelmezők esetében a
18.§ (2) bekezdésében foglaltakat 2020. január 1. naptól kell alkalmazni.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fodor Rita Mária
jegyző/h

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. április 07. napon kihirdetésre került.

Fodor Rita Mária
jegyző/h

Indokolás
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés elfogadásakor a
születési támogatás előirányzatát gyermekenként 100.000 Ft-ban határozata meg.
A döntés érinti a szociális ellátásokról szóló rendeletet is. A önkormányzati rendelet
összhangját biztosítja jelen rendelet módosítása.
A rendelettervezet hatásai
Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás: a támogatás többlet a 2020. évi költségvetésben
biztosított.

Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre
vagy az egészségre gyakorolt hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációban változás nem
következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye: önkormányzati rendeletek összhangját biztosítani szükséges, ellenkező
esetben nem érvényesül a testületi szándék.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
Rétság Város Önkormányzat Polgármesterének
5/2020 (IV.14.) önkormányzati rendelete
Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4./2010. (II.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Rétság Város Önkormányzat polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4./2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítom

1.§
A Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról szóló 4./2010. (II.12.) önkormányzati rendelet
2.§-át az alábbiak szerint módosítom:
2.§ „A képviselőt a képviselői és bizottsági tevékenységéért havi tiszteletdíj illeti meg.
(1) A képviselői tiszteletdíj – továbbiakban alapdíj – havi összege bruttó 100.000 Ft.
(2) A tiszteletdíj tartalmazza a képviselői és bizottsági tagság anyagi elismerését is.
(3) A bizottsági elnöki tisztséget betöltő képviselő havi tiszteletdíja bruttó 110.000 Ft.
(4) A tanácsnok tisztséget betöltő képviselő havi tiszteletdíja bruttó 110.000 Ft.
(5) A bizottságok nem képviselő tagjainak havi tiszteletdíja bruttó 40.000 Ft
2.§
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1.§-ban foglaltakat 2020. január 1. naptól kell alkalmazni.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Kihirdetési záradék:
A rendelet 2020. április 14. napon kihirdetésre került.

Fodor Rita Mária
jegyző/h

Fodor Rita Mária
jegyző/h
Indokolás
Rétság Város Önkormányzat a képviselők tiszteletdíját 10 éve nem módosította. A
tiszteletdíjak a minimálbér változás százalékával került meghatározásra.
Jelen módosítás anyagi elismerést nyújt a bizottságok külsős tagjainak is.
Az utóbbi ciklusokban megszokottá vált, hogy a képviselők az önkormányzat felé
tevékenységükkel kapcsolatosan számlát nem nyújtanak be (kiküldtetési rendelvény stb.). A
visszamenőleges hatállyal különösen a vészhelyzet miatt felmerült képviselői
többletkiadásokat kívánom honorálni.
A rendelet módosítását elektronikus egyeztetés útján
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal (nem szavazott 2
fő),
- a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással
támogatta.
A rendelettervezet hatásai
Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás: a többlet a 2020. évi költségvetésben biztosított.
Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre
vagy az egészségre gyakorolt hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációban változás nem
következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye: nincs.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Rétság Város Önkormányzat Polgármesterének
6/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben,
valamint
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörében eljárva a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1)
bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
8. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörben eljárva
a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet
alkotom.

1.§
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.
2.§
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési
nyersanyagköltséggel egyezően áfa nélkül
a) óvoda 356 Ft
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 421 Ft
c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 284 Ft
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 310 Ft
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) Óvoda
tízórai 84 Ft
ebéd 200 Ft
uzsonna 72 Ft
Összesen: 356 Ft
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)
tízórai 72 Ft
ebéd 284 Ft
uzsonna 65 Ft
Összesen: 421 Ft
c)

Iskola II. korcsoport (11-14. év)
tízórai 72 Ft
ebéd 310 Ft
uzsonna 65 Ft
Összesen: 447 Ft
3.§
(1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 424 Ft/adag
(2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 72 Ft/adag
4.§

(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az
intézményi térítési díj áfá-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának,
valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembevételével az
óvoda esetében az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a
pénzügyi előadó állapítja meg.
(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak:
a) Az óvodai étkezés bruttó díja 450 Ft,
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes ellátás 535 Ft,
c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza 360 Ft,
d) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 570 Ft,
e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza 395 Ft,
d) Szociális étkezés 540 Ft,
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 90 Ft
5. §

(1) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi
térítési díj a 3.§ (1) – (2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj áfá-val növelt összege
azzal, hogy az nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy 1 napra
számított rendszeres jövedelmének 30 %-át.
(2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési
díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybe vett
étkezések számának figyelembevételével a pénzügyi előadó állapítja meg.
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az
önkormányzat részére.
6.§
Ez a rendelet 2020. május 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével
egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló
2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Fodor Rita Mária
jegyző/h

A rendelet kihirdetésének napja:
2020. április 29.
Fodor Rita Mária
jegyző/h

Indokolás
A szociális és gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára évente két alkalommal
van lehetőség. A központi konyhát üzemeltető vállalkozó bejelentette díjemelési javaslatát. A
nyersanyag költség változása érinti a gyermekétkeztetés térítési díját. Szociális étkezés
esetén szintén a vállalkozó által bejelentett áremelés valamint a 2020. évi költségvetési
törvényben meghatározott ellátási nap változása indokolta.
A rendelet módosítását elektronikus egyeztetés útján a Képviselő-testület valamint a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai egyhangúlag támogatták.
A rendelettervezet hatásai
Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.
Gazdasági, költségvetési hatás: a többlet a 2020. évi költségvetésben biztosított.
Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre
vagy az egészségre gyakorolt hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációban változás nem
következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye: nincs.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi

feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Határozatok:

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
1/2020.( IV.02.) HATÁROZATA

Tárgy: 224/2019.(IX.19.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2020.(III.12.) határozatában
foglaltakat, mely szerint a 224/2019. (XI.19.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezését
megerősítem.
A döntéssel kapcsolatos kormányhivatali értesítés már megtörtént.
Határidő: ---Felelős: ---Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
2/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.13.)
önkormányzati rendelet módosítása
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
3/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit
megerősítem.
A döntéssel kapcsolatos kormányhivatali értesítés, a kihirdetés már megtörtént.
Határidő: ---Felelős: ---Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
3/2020.( IV.02.) HATÁROZATA

Tárgy: fogorvosi tevékenységre kötött szerződés felmondása
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 42/2020.(III.12.) Kt. határozatát
megerősítem.
A Képviselő-testület elfogadja Dr. Szájbely Ernő főorvos kérését és a fogorvosi tevékenység
ellátására 2013. június 12-én kötött szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetését 2020. május 31. nappal elfogadom.
Határidő: szöveg szerint.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: ---Felelős: ---Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
4/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: Fogorvosi tevékenység ellátására hirdetmény közzététele
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 43/2020.(III.12.) Kt. határozatát
megerősítem.
A fogorvosi alapellátást, mint kötelező önkormányzati feladatot a Képviselő-testület 2020.
július 1. naptól feladatellátási szerződéssel vagy közalkalmazott alkalmazással kívánja
ellátni. Az önkormányzat igény esetén szolgálati lakást biztosít.
A fogorvosi munkát széles körben az egészségügyi közlönyben és a helyi honlapokon kell a
vonatkozó
jogszabályok
figyelembevételével
meghirdetni.
A
hirdetményeket
eredménytelenség esetén folyamatosan közzé kell tenni.

Határidő: a státusz betöltésig folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
5/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: Fogorvosi szolgálaton státuszok megszüntetése
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 44/2020. (III. 12.) Kt, határozatát megerősítem.
megerősítem:
A Képviselő-testület a fogorvosi szolgálaton két közalkalmazotti és egy részfoglalkozásban
ellátott munkavállalói státuszt az alábbiak szerint szüntet meg:
szakasszisztensi státusz megszűnésévek időpontja: 2020. szeptember 30.
általános asszisztensi státusz megszűnésének időpontja: 2020. augusztus 15.
takarítói státusz megszüntetésének időpontja: 2020. június 30.
Felhatalmazom a munkáltatói jogkörök gyakorlóit a közalkalmazotti jogviszonyok és a
munkavállalói jogviszony megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedések
megtételére.
A státuszok megszüntetésével kapcsolatos költségeket a Képviselő-testület a 2020. évi
költségvetésben biztosítja.
Határidő: vonatkozó jogszabályok szerint
Felelős: szöveg szerint

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
6/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: KIF oszlop kiváltására szerződés jóváhagyása
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 45/2020. (III. 12.) Kt, határozatát megerősítem.
megerősítem:
A 45/2020. (III.12.) KT határozat mellékletét képező a Piactér 17. szám alatti oszlopok
kiváltására vonatkozó szerződést jóváhagyom. A vállalkozási díj 2.378.000 Ft + Áfa
összegét a 2020. évi költségvetésben biztosítani kell.

Határidő: 2020. március 19., majd szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
7/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: Védőnői státusz hirdetése
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 46/2020. (III. 12.) Kt, határozatát megerősítem.
megerősítem:
A II. számú védőnői körzetben nyugdíjazás miatt megüresedő álláshely bérét feloldja. A 4
hónap munkavégzés nélküli felmentési időre a párhuzamos foglalkoztatást biztosítja. Az
álláshely hirdetése a 46/2020.(III.12.) KT. határozat szerint megtörtént.
Sikertelen pályázat esetén az álláshelyet folyamatosan hirdetni kell. Az új védőnő
kinevezéséről a polgármester, a vészhelyzet megszüntetése esetén a Képviselő-testület
dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
8/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: Szabályzatok jóváhagyása
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 47/2020. (III. 12.) Kt, határozatát megerősítem.
A 47/2020. (III.12.) Kt. határozattal jóváhagyott
1.)
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről, a vagyonnyilatkozat átadásáról,
nyilvántartásáról a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelméről és a
vagyongyarapodási vizsgálat eljárási rendjéről szóló;
2.)
Integrált kockázatkezelési;
3.)
Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló
szabályzatokat jóváhagyásával egyetértek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
9/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: Városi Könyvtár bezárása
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 48/2020. (III. 12.) Kt, határozatát
megerősítem:
2020. március 13-tól határozatlan időre elrendelem a Városi Könyvtár bezárását.
Határidő: 2020. március 13.
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
10/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: A koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetősége II.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 49/2020. (III. 14.) Kt, határozatát.
megerősítem:
a járvány megelőzése érdekében:
1. A Napköziotthonos Óvodát 2020. március 16. naptól határozatlan időre bezárom. A
bezárás ideje alatt kivételesen indokolt esetben gyermekfelügyeletet biztosít.
2. A gyermekétkeztetést, mint kötelező önkormányzati feladatot a következő feltételekkel
biztosítani szükséges:
a.)
Az általános iskolában és az óvodában felügyelt gyermekek a megszokott
módon vehetik igénybe az étkezést, a szülő által kért gyakorisággal.
b.)
A digitális oktatásban részt vevő tanulók és az óvodás gyermekek szülei az
iskolában, illetve az óvodában telefonon vagy elektronikusa igényelhetik az étkezést.
Az elkészített étel a Központi konyhán vehető át külön hirdetményben közölt
időpontban.
3. A Rétsági Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 2020. március 16. naptól
határozatlan ideig szünetel. A hivatal dolgozója az ügy ismeretében mérlegeli az ügyfél
személyes fogadását. A Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek elérhetőségét elektronikus
úton és telekommunikációs eszközökkel biztosítani kell.
4. A munkavállalókra az érvényes (aktuális) munkaügyi szabályok vonatkoznak.

Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
11/2020.( IV.02.) HATÁROZATA
Tárgy: A koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetősége II.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
a Képviselő-testület 50/2020. (III. 14.) Kt, határozatát
megerősítem:
2020. március 18-tól határozatlan időre a járvány megelőzése érdekében az önkormányzat
tulajdonában lévő valamennyi játszótér használatát megtiltom. A játszóterekre tilos a belépés.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
12/2020.( IV.03.) HATÁROZATA
Tárgy: Balassagyarmati kórház támogatása az Egészséges Palócország Alapítványon
keresztül
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az Egészséges Palócország Alapítvány részére 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint
támogatást biztosítok az alábbi feltételekkel:
-

a támogatás összegét a Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet részére a koronavírus fertőzöttek ellátására anyag és
eszközbeszerzésre, a dolgozók részére védőfelszerelés vásárlására kell fordítani.
- A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott
nevére kiállított és korház vezetője részéről kiállított teljesítési igazolási
dokumentum másolatainak benyújtásával, 2020. december 31-ig kell elszámolni.
A támogatásról az az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013.
(XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott megállapodást írom alá a támogatott
alapítvány kuratóriumának elnökével.
A támogatás összegét a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítani szükséges. Az
előirányzatok közötti átvezetésre a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot
kell tenni.
Döntésemet elektronikus egyezetetéssel
a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság az alábbi arányban támogatta: 6 igen
szavazat, nem szavazott 2 fő,

-

A Képviselő-testület tagjai közül 6 fő támogatta, nem szavazott egy fő.

Határidő: azonnal, majd szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
13/2020.( IV.03.) HATÁROZATA
Tárgy: Orgona köz vízelvezetés tervezésére érkezett árajánlatok elbírálása, tervezői
szerződés jóváhagyása
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország
Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
1.) Az Orgona köz vízelvezetésére beérkezett tervezői árajánlatok közül Espár Zsolt
egyéni vállalkozó,tervező (2600 Vác, Cserhát utca 5/E.) 600.000 Ft-os árajánlatát
fogadom el.
2.) A határozat mellékletét képező tervezői szerződést aláírom.
3.) A tervezési díj költségét a 2020. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítani
szükséges. A pótelőirányzat átvezetésére a 2020. évi költségvetés soron következő
módosításakor javaslatot kell tenni.
Döntésemmel elektronikus kapcsolattartás útján
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül javasolta
elfogadni. Nem szavazott 3 tag.
Rétság Város Önkormányzat képviselői 6 igen szavazattal támogatták. 1 fő nem szavazott.
Határidő: 2020. április 15., majd szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
14/2020.(IV.06.) HATÁROZATA
Tárgy: Polgári János kérelme
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva

Polgári János Rétság, Takarék u. 28. szám alatti lakos részére egy év időtartamra
haszonbérbe adom a Rétság 084/22 hrsz-ú, szántó besorolási ágú 42.079 m2-es területet
3,50 Ft/m2/év bérleti díj ellenében.
Döntésemet elektronikus kapcsolattartás útján a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6
igen szavazatú javaslata, valamint a Képviselő-testület 6 igen szavazata alapján hoztam
meg. Nem szavazott 1 képviselő.
Határidő: 2020. április 15., majd szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
15/2020.( IV.07.) HATÁROZATA

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében megfogalmazottak alapján az alábbi döntést
hozom:
A Szociális Bizottság 48/2020. (III.24) számú, 49/2020. (III.24) számú, 50/2020. (III.24)
számú, 51/2020. (III.24) számú, 52/2020. (III.24) számú, 53/2020. (III.24),
54/2020. (III.24) számú, 55/2020. (III.24) számú, 56/2020. (III.24) számú, 57/2020. (III.24)
számú, 58/2020. (III.24.) számú, 59/2020.(III.24.) számú,60/2020. (III.24) számú,61/2020.
(III.24) számú,62/2020. (III.24) számú,63/2020. (III.24) számú, 64/2020. (III.24) számú,
65/2020. (III.24) számú határozatait megerősítem.

A Szociális Bizottság tagjainak véleményét megismerve 16 fő részére a települési támogatás
270.000 Ft összege a 2020. évi költségvetésben biztosított.
1 fő részére a 6/2019. (IV.02.) önkormányzati rendelet szerinti temetési támogatást állapítok
meg. A temetési támogatás 100.000 Ft-os összege a 2020. évi költségvetésben biztosított.
1 fő részére, a kérelmező idős korára való tekintettel engedélyezem a szociális étkezést,
melynek fedezete a 2020. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: ---Felelős: Hegedűs Ferenc elnök

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
16/2020.( IV.07.) KT. HATÁROZATA

Tárgy: szociális ellátások rendjéről szóló 6/2019 (IV. 02.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
hatályos szociális rendeletünket az alábbiak szerint módosítom:
(1) A Rendelet 18.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„18.§ (2) A születési települési támogatás összege 100.000 Ft.”
(2) Az emelt összegű születési támogatásra 2020. évben jogosultságot szerző
kérelmezők esetében a 18.§ (2) bekezdésében foglaltakat 2020. január 1. naptól kell
alkalmazni.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyezetetés során
A Szociális Bizottság tagjai igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 2 fő.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 4 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 4 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
17/2020.(IV.07.) HATÁROZATA

Tárgy: Ivóvízközmű-vagyon térítésmentes átruházásáról szóló szerződés előzetes
véleményezése
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A szerződés véglegesítése érdekében egyeztetek a DMRV Zrt. munkatársával. A
mellékletekkel felszerelt végleges szerződés elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.
Jelen határozatomat
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 tagja támogatta. Nem szavazott 6 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal támogatta. Nem szavazott 3 fő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
18/2020.(IV.08.) HATÁROZATA
Tárgy: Szunyogh Pálné kérelme
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Szunyogh Pálné, Rétság, Mező u. 7. szám alatti lakos részére 2020. január 1. naptól 2020.
december 31. napig bérbe adom a 703 hrsz-ú területből a telekkel szomszédos 150 m2-es
területet.
A bérleti díjat a hatályos képviselő-testületi határozat alapján 23,20 Ft/m2/év összegben
állapítom meg. Döntésemmel egyidejűleg a határozatom mellékletét képező bérleti
szerződést aláírom.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 4 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 4 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
19/2020.( IV.14.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi beszámolója

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi beszámolóját tudomásul veszem, a 2020.
évre eredményes munkát kívánok.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 5 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 3 fő.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
20./2020.( IV.14.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A 2020. évi költségvetés átcsoportosítása érdekében az alábbiak szerint
intézkedem:
-

-

az újonnan használni rendelt 074040 – Fertőző megbetegedések megelőzése,
járványügyi ellátás COFOG-ra az általános tartalékból 10 millió forint átcsoportosítást
kezdeményezem, ebből 7 millió forint dologi kiadás, 3 millió forint ÁHT-n kívüli átadott
pénzeszköz.
a szociális feladaton lévő 10 millió forint feloldása.

Feltétel:
- A felhasználásról a Képviselő-testület véleményezése alapján dönt a polgármester.
- A vészhelyzet megszűnése után a fel nem használt rész zárolásra kerül.
A 2020. évi költségvetés soron következő módosításakor a fenti döntésemet át kell
vezetni.
Jelen döntésemet:
- a pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság: 5 igen szavazattal (nem szavazott
3 fő),
- a Képviselő-testület 7 igen szavazattal
támogatta.
Határidő: szöveg szerint

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
21/2020.( IV.16.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:

A Bírálóbizottság az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont
(legjobb ár-érték arány) értékelte az ajánlatokat, és az alábbi közbenső javaslatot tette
a döntéshozó részére:
1.

rész: Városi Piac fejlesztése

I. A Bírálóbizottság - a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az
ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont –
legjobb ár-érték arány – szerint értékelte és az alábbiakat állapította meg:
I.1. A Rit-Rock Kft. (1204 Budapest, Előd utca 116.) adta a legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlatot, mivel a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlata a súlyszámmal korrigált
legtöbb – maximális – pontszámot kapta az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési
dokumentumban meghatározott szempontok szerint.
I.2. A Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.) adta a második
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot, mivel ajánlata a súlyszámmal korrigált második
legtöbb pontszámot kapta az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési
dokumentumban meghatározott szempontok szerint.
I.3. A LAK-ÉP-KER 1998 Kft. (3170 Szécsény, Varsányi út 4/a.) adta a harmadik
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot, mivel ajánlata a súlyszámmal korrigált harmadik
legtöbb pontszámot kapta az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési
dokumentumban meghatározott szempontok szerint.
II. A Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében foglalt vizsgálatok, megállapítások:
A Rit-Rock Kft. a Pritamin Trend Kft. és a LAK-ÉP-KER 1998 Kft. tekintetében kell
elvégezni a bírálatot. Ennek részeként - a FAKSZ által előkészített tartalommal - a
Pritamin Trend Kft. és a LAK-ÉP-KER 1998 Kft. ajánlattevőt hiánypótlásra kell
felszólítani az eljárásban előírt nyilatkozatok és dokumentumok pótlása tekintetében.
2.

rész: Parkolók és járdák építése

I. A Bírálóbizottság - a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az
ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont –
legjobb ár-érték arány – szerint értékelte és az alábbiakat állapította meg:
I.1. A Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) adta a legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlatot, mivel a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlata a súlyszámmal korrigált
legtöbb – maximális – pontszámot kapta az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési
dokumentumban meghatározott szempontok szerint.

I.2. A He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) adta a második legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlatot, mivel ajánlata a súlyszámmal korrigált második legtöbb pontszámot kapta az
eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott
szempontok szerint.
II. A Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében foglalt vizsgálatok, megállapítások:
A Green-Goes Kft. és a He-Do Kft. tekintetében kell elvégezni a bírálatot. Ennek
részeként - a FAKSZ által előkészített tartalommal - a Green-Goes Kft ajánlattevőt
hiánypótlásra kell felszólítani az eljárásban előírt nyilatkozatok és dokumentumok
pótlása tekintetében.
3.

rész: Városi zöldterületek fejlesztése

I. Érvénytelenség az ajánlatok értékelése kapcsán:
A Sombrabau Invest Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 68.) ajánlattevő 3. részre
tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Érvénytelenség indokolása:
Az ajánlattevő a hiánypótlás során - a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjában rögzített kógens
előírásba ütköző módon - módosította az ajánlatában beadott felolvasólapon szereplő
– ajánlati kötöttséggel terhelt – ajánlati árat.
II. A Bírálóbizottság - a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - az
ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont –
legjobb ár-érték arány – szerint értékelte és az alábbiakat állapította meg:
II.1. A Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) adta a legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlatot, mivel a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlata a súlyszámmal korrigált
legtöbb – maximális – pontszámot kapta az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési
dokumentumban meghatározott szempontok szerint.
II.2. A Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) adta a második legkedvezőbbnek
tekinthető ajánlatot, mivel ajánlata a súlyszámmal korrigált második legtöbb pontszámot
kapta az eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott
szempontok szerint.
III. A Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében foglalt vizsgálatok, megállapítások:
A Green-Goes Kft. és a Penta Kft. tekintetében kell elvégezni a bírálatot. Ennek
részeként - a FAKSZ által előkészített tartalommal - a Green-Goes Kft ajánlattevőt
hiánypótlásra kell felszólítani az eljárásban előírt nyilatkozatok és dokumentumok
pótlása tekintetében.
A Közbeszerzési Élőkészítő és Bíráló Bizottság előzőekben ismertetett javaslatát
teljességében elfogadom.
Jelen döntésemet elektronikus egyeztetést követően
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, (nem szavazott 4 fő)
- a Képviselő-testület 5 igen szavazattal (nem szavazott 2 fő) támogatta.
Jelen döntésemről értesítem a közbeszerzési szakértőt és felkérem a döntésben szereplő
eljárási cselekmények lefolytatására.
Határidő: 2020. április 17.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán

polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
22/2020.( IV.16.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Bölcsődepályázat előkészítése
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
1./ Hatályos Közbeszerzési szabályzatunkban korrekciókat kell elvégezni. A korrekciók
elvégzésére árajánlatot és szerződés-tervezetet kell kéni Márkus Pál közbeszerzőtől.
2./ A kiviteli tervek elkészítésére árajánlatot és szerződéstervezetet kell kérni a KGKZ Kft-től,
mint generáltervezőtől
3./ Projektmenedzsmenti tevékenységre árajánlatokat és szerződéstervezeteket kell bekéni,
mely a fenntartási időszak végéig szól, az alábbi feltételekkel:
• a Támogatási Szerződésben foglalt határidők betartása és betartatása,
• szükség esetén módosítások előkészítése, határidőre történő benyújtása,
• tervezett gyakorisággal megtartott egyeztetések, valamint szükség szerinti
egyeztetés és információ nyújtása a Megbízóval, a közreműködőkkel,
• a megvalósítás során a szakmai támogatóval való kapcsolattartás és egyeztetés
fenntartása, amely az adott feladat pontjaihoz kapcsolódó ellenőrzések lebonyolítását
segíti,
• a projekthez kapcsolódóan előírt kommunikációs vállalások, szakmai partnerekkel
való fórumok szervezése, előkészítése, az egyes elemek teljes tartalmi kidolgozása
és folyamatának koordinálása,
• a projekt sikeres lebonyolításához a technikai ismereteken túlmenően szükség van
arra, hogy a projektvezető szigorúan ügyeljen a folyamatok ütemterv szerinti
végrehajtására utóbbihoz szükséges soft skillek megléte határozza meg, hogy egy
projekt eredményesen zárul-e,
• az előirányzott költségvetés és a határidők szigorú betartása és betartatása a projekt
szereplőivel,
• felügyeli a megvalósítás ütemtervét, valamint motiválja és bátorítja a projektben
résztvevő munkatársait, egyéb szereplőket,
• a projekt megvalósítás szakaszainak zárása, folyamatos pénzügyi és szakmai
kontroll a projekttervezés során meghatározott mérföldkövekhez kapcsolódóan,
• adatok és a különféle szituációk gyors elemzése, jó döntések meghozatala,
• a projektmenedzser munkája áttekinthető és a követhető legyen, ellátja a projekt
teljes ideje alatt az adminisztrációs feladatokat, precíz, naprakész,
• a gazdaságos működést is elősegíti munkájával, tulajdonosi szemlélettel nézzen a
feladatra, figyelve a veszteségek, károk elkerülését,
• koordinálja, összefogja a külsős partnereket is, vezetői magatartás, mások
motiválására és támogatására is szükség lehet,

•
•

•

•
•
•
•

kiváló szervezőkészség, rugalmas, gyakorlatias szemléletet, magas fokú
problémamegoldó képesség,
az előkészítés szakaszában igény szerint, a kivitelezés szakaszában heti szintű
projektértekezletet tart, a pályázat szakmai és fejlesztési folyamatainak nyomon
követése, azokról elemzések, kimutatások és jelentések készítése a döntéshozók
részére, a projekt finanszírozás állapotáról időszaki kimutatások és
eredményességvizsgálati módszerekkel értékelés készítése,
a projektmegvalósítás szakaszpontjainak, mérföldköveihez kapcsolódó kontroll és
monitor feladatok biztosítása, projekt előrehaladási jelentések elkészítése, pénzügyi
elszámolások készítése, szükséges számviteli és elszámolási dokumentumok
elkészítése és megküldése a pályáztató szervezet részére,
felügyeli a projekt előrehaladását, döntés-előkészítési tevékenységet lát el,
segíti a közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések megkötését
a projekt munkájában résztvevők feladatellátásáról teljesítésigazolást állít ki, a projekt
ideje alatt szakmai és gazdasági elszámolást készít, melyet átad Megbízónak,
elektronikus és telefonos elérhetőséggel rendelkezik

A Képviselő-testület az alábbi három vállalkozástól kér árajánlatot:
1 Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.
Székhelye: 2687 Bercel, Béke út 1.
Képviseli: Kormány Krisztián
2 Balassagyarmati Városfejlesztő Kft.
Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 12.
Képviseli: Oravecz István
Telefonszáma: 0620/4915768
E-mail címe: varosfejleszto@balassagyarmat.hu
3 Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft.
Székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 10
Képviseli: Eperjesi László ügyvezető
Telefonszáma: 0630/1945572
E-mail címe: info@gyvt.hu

4./ Műszaki ellenőri tevékenységre árajánlatokat és szerződéstervezeteket kell bekérni az
alábbi
három vállalkozástól :
.
1.) Majoros Sándor (elérhetősége ismert)
2.) Tim-For-Art Kft. Salgótarján, Hunyadi körút 12. (Timmer Zoltán, timmer@chello.hu)
3.) Qvalitás Kft. Salgótarján, Kazinczy u. 37. ( Konszki
Péter, konszki.peter@gmail.com)
5./ Nyilvánosság és tájékoztatás tevékenységre árajánlatokat és szerződéstervezeteket kell
bekéni az alábbi három vállalkozástól :

Ipoly-Völgyi Közösségi Televíziósok Egyesülete Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.
Email: csordasnora2660@freemail.hu

Ipoly Média Kft Cím. 2660 Balassagyarmat, Nádor utca 19.
Email: hirdetes@ipolytv.hu
Nova-Color Plusz Szolgáltató Bt
Cím: 2660 Balassagyarmat
Az ajánlatokat a Támogatási Szerződés 11. számú mellékletében szereplő feladatokra kell
kérni.
6./ Közbeszerzési szakértői tevékenységre árajánlatokat és szerződéstervezeteket kell
bekéni az alábbi három vállalkozástól :
1.) Márkus és Társai Kft. (elérhetőség ismert)
2.) Útkataszter Bt. Salgótarján, Szerpentin út 8. fszt.1. ( Laczkó Csaba,
lacsab@gmail.com)
3.) Palóc Projekt Szolgáltató Kft. Szécsény, Dózsa György út 8. ( Kolosiné dr. Percze
Zsuzsanna, kolosine@palocprojekt.hu)

Az árajánlatok benyújtásának határideje: 2020. április 30.
Az árajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

Jelen határozatomat elektronikus egyeztetés útján
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal (nem szavazott
4 fő),
- a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal (nem szavazott 1 fő) támogatta.
Határidő: 2020. április 17.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
23/2020.( IV.16.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi támogatási kérelmét az alábbiak szerint
elfogadom.
-

üzemanyag költség
gépjárműjavítás, karbantartás
biztosítás, műszaki vizsga
épületüzemeltetési költségek

60.000 Ft,
80.000 Ft,
130.000 Ft,
400.000 Ft,

-

élelmezés, védőital
könyvelői díj
gépek, berendezések, felszerelések karbantartása, javítása
épületkarbantartás, felújítás
adminisztrációs költségek
oktatási, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés
egyenruha, védőfelszerelés beszerzése
egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése
egyéb (jutalom, sportszerek)
összesen:

90.000 Ft
60.000 Ft,
50.000 Ft,
150.000 Ft,
50.000 Ft,
50.000 Ft,
60.000 Ft,
60.000 Ft,
60.000 Ft,
1.300.000 Ft

A határozat mellékletét képező Megállapodást aláírom.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
24/2020.( IV.16.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Magyar Falu Program hazai forrás terhére „Óvodaudvar fejlesztése” -MFP-OUF/2019 című
alprogramban nyertes pályázat megvalósításából eredő projektmenedzsmenti feladatainak
ellátására, határozott időszakra, folyamatos szakértői tevékenység biztosításával a NyugatNógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. 219.000,- Ft + 27% ÁFA, bruttó 278.130,- Ft-os
árajánlatát elfogadom, a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyom,
azt aláírom.
Jelen határozatom meghozatalát
- a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 6 igen szavazattal (nem szavazott 2 fő),
- a Képviselő-testület 7 igen szavazattal
jóváhagyta.
Határidő: 2020. április 17.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
25/2020.( IV.16.) KT. HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Rétsági Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatási kérelmét az alábbiak szerint elfogadom.
-

térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése, karbantartása
koronavírussal kapcsolatos védőeszközök biztosítása
polgárőr gépkocsi (MFR 535) fenntartási költségei
internet, mobiltelefon előfizetés
Éves biztosítás 3 főre
Egyesületi rendezvények biztosítása
polgárőrök elismerése (ruházati felszerelés)

300.000 Ft
45.000 Ft
60.000 Ft
20.000 Ft
15.000 Ft
60.000 Ft
100.000 Ft

Összesen:

600.000 Ft

A határozat mellékletét képező Megállapodást aláírom.
Jelen határozatomat elektronikus egyeztetés során
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal (nem szavazott 3 fő),
- a Képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatta.

Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
38/2020.( IV.20.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó
módosítást kérő kérelmét a módosítást támogatom az alábbiak szerint:
Cél
Üzemanyagköltség:
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):
Élelmezés, védőital
Könyvelői díj:

Módosított
összeg (Ft)
30.361 Ft
170.540 Ft
84.287 Ft
55.210 Ft
87.641 Ft

Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:
60.000 Ft
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek:
0 Ft
Adminisztrációs költségek:
110.250 Ft
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:
52.743 Ft
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése
104.002 Ft
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:
75.505 Ft
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése
0 Ft
Egyéb (jutalom, temetés)
411.640 Ft
Összesen:
57.821 Ft
1.300.000 Ft
A határozat mellékletét képező megállapodás módosítást aláírom.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
1.sz.
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester –
és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Diósi Donát elnök – között
2018. évi önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában:
1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:

Cél
Üzemanyagköltség:
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):
Élelmezés, védőital
Könyvelői díj:
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek:
Adminisztrációs költségek:
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése
Egyéb (jutalom, temetés)
Összesen:
A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok
maradnak.
Rétság, 2020. ………………………………………

Módosított
összeg (Ft)
30.361 Ft
170.540 Ft
84.287 Ft
55.210 Ft
87.641 Ft
60.000 Ft
0 Ft
110.250 Ft
52.743 Ft
104.002 Ft
75.505 Ft
0 Ft
411.640 Ft
57.821 Ft
1.300.000 Ft

……………………………….
Mezőfi Zoltán
polgármester

……………………………….
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………..
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
39/2020.( IV.20.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötendő, a Városi Művelődési Központ
és Könyvtár intézményvezetői beosztására kiírt pályázat szakmai véleményezésére a
határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyom, aláírom.
A véleményezés 70.000 Ft + áfa összegű fedezete a 2020. évi költségvetésbe biztosított.
Jelen határozatomat elektronikus egyeztetéssel
- a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 5 igen szavazattal (nem szavazott 3 fő),
- a Képviselő-testület 6 igen szavazattal (nem szavazott 1 fő)
támogatta.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

Ikt. szám: K-L-0137/000122/2020
MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött egyrészről:
szervezet neve: Rétság Város Önkormányzata
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester
Adószám: 15735492-2-12
mint Megbízó,
másrészről a
NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
Adószám: 25542921-2-41
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-291888

Bankszámlaszám: 11732071-21139730-00000000
Képviseli: Závogyán Magdolna ügyvezető
mint Megbízott között, az alábbi feltételekkel:
I. A megállapodás tárgya
1. Megbízó a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői beosztására
pályázatot írt ki. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ (6) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót
a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.
2. Megbízó felkéri a Megbízottat, mint országos szakmai szervezet képviselőjét, hogy a
pályázatok véleményezését végző szakmai bizottságba 1 fő szakértőt biztosítson, aki
részt vesz a bizottság munkájában. A Megbízott részéről Máté Lászlóné látja el a
szakértői feladatot.
3. Megbízott jelen megállapodás szerinti feladat teljesítését elvállalja.

II. A teljesítés határideje
Megbízott a fenti feladatot elektronikus úton 2020. április 15 napig köteles elvégezni.

III. A Szakértői díj
1. Jelen megállapodás aláírásával a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a
Megbízott részére szakértői díjat fizet 70.000, + ÁFA Ft összegben.
2. Megbízó a Szakértői díjat egy összegben, a Megbízott által a feladat teljesítését
követően benyújtott számla kézhezvételét követő 15. munkanapon utalja át a
Megbízott fentiekben megjelölt számlájára.
3. A szakértői díj tartalmazza a Megbízottnak a feladat végzése során felmerülő
mindennemű költségét és egyéb kiadását, ezért a Megbízott a Megbízóval szemben
további költségigénnyel nem élhet.
4. Megbízó a feladat teljesítéséről teljesítésigazolást állít ki. A teljesítés igazolására
Megbízó részéről Mezőfi Zoltán polgármester jogosult. Megbízott a teljesítés igazolás
birtokában jogosult a számla benyújtására.
IV. Egyéb rendelkezések
1. Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és a jelen
megállapodás aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
2. Felek a teljesítés során kötelesek kölcsönösen együttműködni.
3. Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos
úton rendezik. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel
szabályozott kérdések tekintetében a felek a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog
egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.
4. Jelen megállapodás 2 oldalból áll és 4, egymással szó szerint mindenben

megegyező eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megbízót, 2 példány a
Megbízottat illeti meg.
………………………., 2020. …………………
………………………………………………

Eger, 2020. április 06.
…………………..

…………………………………………….
Megbízó
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
40/2020.( IV.21.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést
hozom:
A városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázatra érkezett pályázatok közül
Simon Katalin pályázatát fogadom el.
Előírom számára legalább egy alkalommal 360 órás szakmai továbbképzés elvégzését, és felsőfokú
szakmai képzettség megszerzést, de legalább a tanulmányok megkezdését a vezetői megbízás
ideje alatt.
Művészeti vezető közalkalmazotti munkaköre mellette három évre intézményvezető megbízást
adok. Közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2020. június 01.
A vezetői megbízás próbaideje a Kjt 21/A. § (1) bekezdése szerinti három hónap.
A vezető illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. számú
mellékletének, valamint az Önkormányzati keresetkiegészítés lehetőségéről szóló 100/2019.(V.30.)
KT. határozat rendelkezései szerint kell megállapítani. A vezetői pótlék összegét a Képviselőtestület a bérképzésre vonatkozó konkrét adatok ismeretében állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a munkáltatói intézkedések
megtételére.
Jelen határozatomat elektronikus egyeztetéssel
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal (nem szavazott 2 fő),
a Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal
támogatta.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
41/2020.( IV.21.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést
hozom:
Rétság Város Önkormányzat II. számú védőnői szolgálat védőnői munkakör betöltésére Diósi
Tamásné (2660 Balassagyarmat, Irányi Dániel u. 28.) pályázatát fogadom el.
Közalkalmazott jogviszonyának kezdete 2020. június 15.
Próbaideje a Kjt 21/A. § (1) bekezdése szerinti három hónap.
A illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény, az egészségügyi
dolgozók juttatásairól szóló jogszabályok valamint az Önkormányzati keresetkiegészítés
lehetőségéről szóló 100/2019.(V.30.) KT. határozat rendelkezései szerint kell megállapítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a munkáltatói intézkedések
megtételére.
Jelen határozatomat elektronikus egyeztetéssel
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal (nem szavazott 2 fő),
a Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal
támogatta.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
42/2020.(IV. 29.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom.
A döntésemet a Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjai a Rétság „Zöld város”
kialakítása tárgyú, a Kbt. 112. § b.) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárás során tett
közbenső döntési javaslata (2. forduló) alapján hoztam meg:

Közbenső döntés a Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás 1.
része: „Városi Piac fejlesztése” tekintetében:
I. A Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében foglalt vizsgálatok, megállapítások:
1. LAK-ÉP-KER 1998 KFT. (3170 Szécsény, Varsányi út 4/a.)
Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja ( egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokba, valamint a jogszabályban
meghatározott feltételeknek ) alapján érvénytelen.
Indoklás: Az ajánlattevő által a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti, a kizáró okokról szóló elektronikus űrlap a hiánypótlást követően sem az előírásnak megfelelően került
kitöltésre és benyújtásra az alvállalkozók vonatkozásában. A nyilatkozatban nem az
eljárást megindító felhívásban előírt - a Kbt. 62.§ (1) bek. g-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okoknak való megfelelések kerültek feltüntetésre.
2. Rit-Rock Kft. (1204 Budapest, Előd utca 116.)
Az ajánlattevő 1. részre benyújtott ajánlata minden tekintetben megfelel az eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Az ajánlat az ajánlattevő - Kbt. 114. § (1) bekezdése szerinti - nyilatkozata
alapján érvényes, az ajánlattevő alkalmas és az ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni.
3. A Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.)
Az ajánlattevő 1. részre benyújtott ajánlata minden tekintetben megfelel az eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Az ajánlat az ajánlattevő - Kbt. 114. § (1) bekezdése szerinti - nyilatkozata
alapján érvényes, az ajánlattevő alkalmas és az ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni.
II. A Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elvégzett korábbi értékelési
sorrendet megerősítem azzal az eltéréssel, hogy a LAK-ÉP-KER 1998 KFT. ajánlatát az érvénytelenség okán - figyelmen kívül kell hagyni, és a továbbiakban nem kell a
bírálatba bevonni.
III. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a Rit-Rock Kft.
ajánlattevőt hívja fel az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények M1/ pontban előírt, az ajánlattétel során benyújtott
igazolásának hiánypótlására, valamint a Pritamin Trend Kft. ajánlattevőt hívja fel az
eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági
követelmények M1/ pontban előírt igazolás benyújtására.

Közbenső döntés a Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás 2.
rész: „Parkolók és járdák építése” tekintetében:
I. A Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében foglalt vizsgálatok, megállapítások:
1. Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)
Az ajánlattevő 2. részre benyújtott ajánlata minden tekintetben megfelel az eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Az ajánlat az ajánlattevő - Kbt. 114. § (1) bekezdése szerinti –alapján
érvényes, az ajánlattevő alkalmas és az ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni.
2. He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
Az ajánlattevő 2. részre benyújtott ajánlata minden tekintetben megfelel az eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott

feltételeknek. Az ajánlat az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet - Kbt. 114. § (1)
bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapján érvényes, az ajánlattevő alkalmas és az
ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni.
II. A Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elvégzett korábbi értékelési
sorrendet megerősítem.
III. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a Green-Goes
Kft. ajánlattevőt hívja fel az eljárást megindító felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai
alkalmassági követelmények M1/ pontban előírt igazolás benyújtására.

Közbenső döntés a Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás 3.
rész: Városi zöldterületek fejlesztése tekintetében:
I. A Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdésében foglalt vizsgálatok, megállapítások:
1. Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.)
Az ajánlattevő 3. részre benyújtott ajánlata minden tekintetben megfelel az eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Az ajánlat az ajánlattevő - Kbt. 114. § (1) bekezdése szerinti –alapján
érvényes, az ajánlattevő alkalmas és az ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni.
2. Penta Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.)
Az ajánlattevő 3. részre benyújtott ajánlata minden tekintetben megfelel az eljárást megindító
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Az ajánlat az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet - Kbt. 114. § (1)
bekezdése szerinti - nyilatkozatai alapján érvényes, az ajánlattevő alkalmas és az
ajánlattevőt az eljárásból nem kell kizárni.
II. A Kbt. 69. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elvégzett korábbi értékelési
sorrendet megerősítem.
III. A Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a Rit-Rock Kft.
ajánlattevőt és a Penta Kft. ajánlattevőt egyrészt hívja fel az eljárást megindító felhívás
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények M1/ pontban előírt
igazolás benyújtására, másrészt mind két ajánlattevőt kérje fel az eljárást megindító
felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények M2/ pontban
előírt, az ajánlattétel során benyújtott igazolásának hiánypótlására.
Tekintettel az eljárásban rögzített ajánlati kötöttségre (60 nap) és az eredményhirdetésig
szükséges eljárási cselekmények időigényére, kérem az ajánlati kötöttség további 60 nappal
történő meghosszabbítását.
Jelen döntésemről értesítem a közbeszerzési szakértőt és felkérem a döntésben szereplő
eljárási cselekmények lefolytatására.
Jelen döntésemet elektronikus egyeztetést követően
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal, (nem szavazott 2 fő)
- a Képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatta.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
63/2020.( IV.29.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Az EBM TRADE Kft.-vel megkötött – határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 4.
számú módosítását – mely az eredeti szerződés 4. számú mellékletét módosítja – 2020.
március 1. nap hatállyal jóváhagyom, aláírom.
Jelen határozatom meghozatalát a
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal (nem szavazott 4 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal (nem szavazott 2 fő)
támogatta.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
64/2020.( IV.29.) KT. HATÁROZATA

Tárgy: Bölcsődepályázat előkészítése
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A bölcsődepályázat közbeszerzési feladatainak lebonyolítására Márkus Pál egyéni vállalkozó
1.500.000 Ft-os árajánlatát fogadom el.
Köszönettel elfogadom a jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzat térítésmentes
aktualizálását.
A határozat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírom.
Jelen határozatom meghozatalát a
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 8 igen szavazattal
- a Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal

támogatta.
Határidő: 2020. május 8.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
65/2020.( IV.29.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás átdolgozást
nem igényel.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 5 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 3 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
66/2020.( IV.29.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást az önkormányzat átszervezését
követően el kell végezni.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
- A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 5 igen szavazattal (nem szavazott
3 fő),
- A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal (nem szavazott 1 fő)
támogatták.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Mezőfi Zoltán

polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
67/2020.( V.04.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Magyar Falu Program pályázaton – megismerve Espár Zsolt tervező terveit és tervezői
költségbecslését – a Templom utca felújítására nyújtok be pályázatot.
Döntésemről a tervezőt és pályázatírót tájékoztatom.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
-

A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 3 igen, 1 ellenszavazattal
szavazattal (nem szavazott 4 fő),
A Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal (nem szavazott 2 fő)
támogatták.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
68/2020.(V.05.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva,
az alábbi döntést hozom:
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló átdolgozott rendeletet nem
léptetem hatályba.
Az alpolgármesteri tisztség betöltésére hetedik alkalommal tett javaslatomat
eredménytelennek nyilvánítom. Az alpolgármesteri tisztség betöltéséről a 2019. október óta
fennálló törvénysértés megszüntetéséről intézkedem.
Jelen határozatomat elektronikus egyeztetést követően az alábbi szavazati aránnyal hoztam
meg:
- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság: 1 igen, 1 nem, 3 tartózkodás (nem szavazott
3 fő)

-

Képviselő-testület tagjai: 3 igen, 3 tartózkodás, nem szavazott 1 fő.

Határidő: kinevezésre azonnal, alpolgármester választára 2020. május. 08.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
69/2020.(V.08.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva,
törvénysértő állapot megszüntetése és a veszélyhelyzet miatti helyettesíthetőségem
érdekében az alábbi döntést hozom:
Rétság Város Önkormányzat alpolgármesterének Jávorka János képviselőt nevezem ki.
Az alpolgármester havi illetményét bruttó 246.900 Ft összegben, költségtérítését az
illetményének 15 %-ában, 37.000 Ft-ban állapítom meg.
Az alpolgármesteri esküt Jávorka Jánostól kiveszem, az alpolgármester kinevezéséről, a
törvénysértő állapot megszűnéséről a Nógrád Megyei Kormányhivatalt tájékoztatom.
Határidő: kinevezésre azonnal, Nógrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatására 2020. május
8.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
70/2020.(V.12.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva,
az alábbi döntést hozom:
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény köteles a mai naptól biztosítani a
házhoz menő könyvtári szolgáltatást.
Az olvasóktól visszahozott könyveket elkülönítetten kell három napig tárolni. A várakozási idő
letelte után lehet ismételten kölcsönözni a visszahozott könyveket.
Jelen határozatomat elektronikus egyeztetést követően az alábbi szavazati aránnyal hoztam
meg:
- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás (nem szavazott
3 fő)
- Képviselő-testület tagjai: 6 igen, 0 tartózkodás, nem szavazott 1 fő.

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
71/2020.(V.12.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország
Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom:
Engedélyezem a veszélyhelyzet miatti intézménybezárást követő teljes visszanyitás
napjától az óvodatitkári munkakör heti 20 órától heti 40 órás jogviszonyra emelését,
melynek 142.000 Ft/hó többletköltségét a költségvetés pótelőirányzatának terhére
biztosítom.
Jelen határozatom meghozatalát
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, 1 nem, (nem szavazott 2 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 4 igen 3 nem szavazattal
támogatták.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
72/2020.( V.12.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A bölcsőde pályázat végrehajtása érdekében a műszaki ellenőri tevékenységre érkezett
árajánlatok közül Quadrát Építőipari és Kereskedelmi Kft. vállalkozás 1.700.000 Ft + 459.000
Ft áfa, összesen 2.159.000 Ft összegű árajánlatát fogadom el.
A határozat mellékletét képező megbízási szerződést aláírom.
A műszaki ellenőri tevékenységre a Támogatási Szerződésben a fedezet biztosított/nem
biztosított.
Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen 0 nem (nem szavazott 2 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 7 igen
szavazattal támogatták.

Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
73/2020.( V.12.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A bölcsőde pályázat végrehajtása érdekében a nyilvánosság biztosítása tevékenységre
érkezett árajánlatok közül Ipolyvölgyi Televíziósok Egyesülete vállalkozás 171.059 Ft +
46.186 Ft áfa, összesen 217.245 Ft összegű árajánlatát fogadom el. A határozat mellékletét
képező megbízási szerződést aláírom.
A nyilvánosság és tájékoztatás tevékenységre a Támogatási Szerződésben a fedezet
biztosított.
Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen 0 nem (nem szavazott 2 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 7 igen
szavazattal támogatták.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
74/2020.( V.18.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Quadrát Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a Zöld város
műszaki ellenőri feladataira szóló, a határozat mellékeltét képező megbízási szerződést
aláírom.
Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen 0 nem (nem szavazott 4 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 6 igen 0 nem (nem szavazott 1 fő)

szavazattal támogatták.
Határidő: 2020. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
75/2020.( IV.18.) HATÁROZATA

Tárgy: Játszóterek visszanyitása
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
2020. május 18-tól a játszótereket megnyitom. Az újranyitott játszótereken az egészségügyi
szabályok betartása kötelező.

Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
76/2020.(V.25.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 2019. évi működéséről szóló tájékoztatót, a Nonprofit Kft a
szakmai beszámolóját és a mérlegbeszámolót elfogadom.
Jelen határozatom meghozatalát
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen, 0 nem, (nem szavazott 4 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 6 igen 1 nem szavazattal
támogatták.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
77/2020.(V. 25.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Városüzemeltetési Csoport 2019. évi beszámolóját az elvégzett munkákról elfogadom.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
- A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 5 igen, 0 ellenszavazattal
szavazattal (nem szavazott 3 fő),
- A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal (nem szavazott 1 fő)
támogatták.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
78/2020. (V.25.) KT. HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva,
az alábbi döntést hozom:
A Rétsági Polgármesteri Hivatal 2019. évi beszámolóját elfogadom.
Felhívom a jegyzőt, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat továbbra is
szabályszerűen és határidőre a megszokott magas színvonalon végezzék el, továbbra is
biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
-

A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 6 igen, 0 ellenszavazattal
szavazattal (nem szavazott 2 fő),
- A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal (nem szavazott 1 fő)
támogatták.
Határidő: azonnal

Felelős: jegyző
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
79/2020. (V.25.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A követelések állományáról szóló 2020. május havi tájékoztatót elfogadom.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
- A Pénzügyi- és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 5 igen, 0 ellenszavazattal, (nem
szavazott 3 fő),
- A Képviselő-testület tagjai 6 igen (nem szavazott 1 fő) támogatták
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Mezőfi Zolán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
80/2020.( V.25.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A közérdekű adatok megjelentetéséről készített beszámolót elfogadom.
Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 igen 0 nem (nem szavazott 1 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 7 igen 0 nem (nem szavazott 0 fő)
szavazattal támogatták.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

81/2020.( V.25.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A GDPR bevezetésére adatvédelmi tisztviselő tevékenységre érkezett árajánlatok elbírálása
tárgyban a Web Biztonság Informatika Kft. GDPR kialakítására tett 500.000 Ft + áfa, az
adatvédelmi tisztviselőre tett 50.000 Ft + áfa/hó összegű árajánlatát fogadom el. A határozat
mellékletét képező szerződést aláírom.
A szolgáltatás 2020. évi költségét a költségvetés soron következő módosításakor biztosítani
szükséges.
Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen 0 nem (nem szavazott 5 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 4 igen 0 nem (nem szavazott 3 fő)
szavazattal támogatták.
Határidő: 2020. május 30
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
82/2020.( V.25.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A volt laktanya hasznosítási irányelveit az alábbiak szerint határozom meg:
-

nem támogatott hasznosítási cél a munkásszálló építése,
nem támogatott a kialakult ingatlan (helyrajzi szám) egy részére benyújtott kérelem,
a már kialakított, önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanok tovább nem
oszthatók.

Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen 0 nem (nem szavazott 4 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 6 igen 0 nem (nem szavazott 1 fő)
szavazattal támogatták.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
142/2020.(V.27.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:

I. A Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
közbeszerzési eljárás mind három részt tekintve eredményes.
II. Az eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be:
II.1. 1. részre: Városi Piac fejlesztése
A Rit-Rock Kft. (1204 Budapest, Előd utca 116.) és a Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest,
Veres Péter út 51.) az alábbi indokok alapján:
- az ajánlattevők a benyújtott igazolásokkal, dokumentumokkal alátámasztották a Kbt.
114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozataik tartalmát, ezáltal megfeleltek az eljárást
megindító felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek,
- a kizáró okok előírása tekintetében az ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (1) bekezdésében
rögzített előírások figyelembevételével – a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
érvényesítését írta elő. A benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által elvégzett
ellenőrzés alapján az ajánlattevők egyike sem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
- mind két ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek.
II.2. 2. részre: Parkolók és járdák építése
A Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) és a He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci út
76.) az alábbi indokok alapján:
- az ajánlattevők a benyújtott igazolásokkal, dokumentumokkal alátámasztották a Kbt.
114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozataik tartalmát, ezáltal megfeleltek az eljárást
megindító felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek,
- a kizáró okok előírása tekintetében az ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (1) bekezdésében
rögzített előírások figyelembevételével – a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
érvényesítését írta elő. A benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által elvégzett
ellenőrzés alapján az ajánlattevők egyike sem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
- mind két ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek.
II.3. 3. részre: Városi zöldterületek fejlesztése
A Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) és a Penta Kft. (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári út 1/E.) az alábbi indokok alapján:
- az ajánlattevők a benyújtott igazolásokkal, dokumentumokkal alátámasztották a Kbt.
114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozataik tartalmát, ezáltal megfeleltek az eljárást
megindító felhívásban előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek,

- a kizáró okok előírása tekintetében az ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (1) bekezdésében
rögzített előírások figyelembevételével – a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok
érvényesítését írta elő. A benyújtott nyilatkozatok és az ajánlatkérő által elvégzett
ellenőrzés alapján az ajánlattevők egyike sem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
- mind két ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az eljárást megindító felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételeknek.
III. Az eljárás során – a korábbi közbenső döntéseknek megfelelően - érvénytelen ajánlatot
nyújtott be:
III.1. 1. részre: Városi Piac fejlesztése
- LAK-ÉP-KER 1998 KFT. (3170 Szécsény, Varsányi út 4/a.) az ajánlattevő 1. részre
tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja (egyéb módon nem felel meg az
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokba, valamint a jogszabályban
meghatározott feltételeknek) alapján érvénytelen.
Érvénytelenség indokolása:
Az ajánlattevő által a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti, a kizáró okokról szóló elektronikus űrlap a hiánypótlási eljárást követően sem az előírásnak megfelelően
került kitöltésre és benyújtásra az alvállalkozók vonatkozásában. A nyilatkozatban
nem az eljárást megindító felhívásban előírt - a Kbt. 62.§ (1) bek. g-k), m) és q) pontja
szerinti - kizáró okoknak való megfelelések kerültek feltüntetésre.
III.2. 3. részre: Városi zöldterületek fejlesztése
- A Sombrabau Invest Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 68.) ajánlattevő 3. részre
tett ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
Érvénytelenség indokolása:
Az ajánlattevő a hiánypótlás során - a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjában rögzített
kógens előírásba ütköző módon - módosította az ajánlatában beadott felolvasólapon
szereplő – ajánlati kötöttséggel terhelt – ajánlati árat.

IV. Az eljárás nyertes ajánlattevői
IV.1. 1. rész: Városi Piac fejlesztése
Rit-Rock Kft. (1204 Budapest, Előd utca 116.) az alábbi indok alapján:
- érvényes ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a súlyszámmal
korrigált legtöbb – maximális – pontszámot kapta) az eljárást megindító felhívásban és
közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-szempontok szerint.
IV.2. 2. rész: Parkolók és járdák építése
Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) az alábbi indok alapján:
- érvényes ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a súlyszámmal
korrigált legtöbb – maximális – pontszámot kapta) az eljárást megindító felhívásban és
közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-szempontok szerint.
IV.3. 3. rész: Városi zöldterületek fejlesztése
Green-Goes Kft. (2030 Érd, Bádogos utca 57.) az alábbi indok alapján:
- érvényes ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a súlyszámmal
korrigált legtöbb – maximális – pontszámot kapta) az eljárást megindító felhívásban és
közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-szempontok szerint.
V. Az eljárás nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevői
V.1. 1. rész: Városi Piac fejlesztése
Pritamin Trend Kft. (1163 Budapest, Veres Péter út 51.) az alábbi indok alapján:
- érvényes ajánlattevőként a második legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a
súlyszámmal korrigált második legtöbb pontszámot kapta) az eljárást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-szempontok szerint.

V.2. 2. rész: Parkolók és járdák építése
He-Do Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) az alábbi indok alapján:
- érvényes ajánlattevőként a második legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a
súlyszámmal korrigált második legtöbb pontszámot kapta) az eljárást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-szempontok szerint.
V.3. 3. rész: Városi zöldterületek fejlesztése
Penta Kft. Általános Építőipari Kft (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) az alábbi indok
alapján:
- érvényes ajánlattevőként a második legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a
súlyszámmal korrigált második legtöbb pontszámot kapta) az eljárást megindító
felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-szempontok szerint.
Döntési záradék: A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) szerint a folyamatba épített minőségellenőrzés biztosítása mellett a hozott döntés csak akkor lép életbe, amennyiben a jelen
javaslat szerinti döntésnek megfelelő támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány
rendelkezésre áll.
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
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
143/2020.(VI.03.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Támogatom a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által megszervezésre kerülő 2020.
június 4-i Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés megtartását.
Felhatalmazom Simon Katalin igazgatót, hogy a határozat mellékletét képező László Attila
művész úrral szolgáltatási szerződést megkösse, aláírja. A rendezvény költsége az
intézmény 2020. évi költségvetésében biztosított.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés útján
- a PVB tagjai 6 igen szavazattal (nem szavazott 2 fő),
- a Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal
támogatták.
Határidő: 2020. június 04.
Felelős: Simon Katalin igazgató
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
144/2020.(VI.04.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Árajánlatot és szerződés-tervezetet kérek a volt honvédségi vezetési pálya 32 ha-os
területére gaz-és bozótirtásra az alábbi három vállalkozástól:
Wood-Vill Kft.
Székely-Király Zsolt
zsolt.szekely.kiraly@gmail.com
+36 20/252 9571
Illés Mihály ev.
illes.mihaly@yahoo.com
Telefon: +36 70 676 6898
GTS investment Kft.
Máthé Balázs
+36 20/583-0927
info@gtsinvestment.hu

A megszólított vállalkozások figyelmét az ajánlatkérés során felhívom a figyelmet arra, hogy
a terület honvédségi terület volt, valamin arra is, hogy un. akadályelemek maradványai (híd,
árok stb.) valamint illegális a szemét található a területen. Kérésre az árajánlat benyújtása
előtt helyszíni bejárást biztosítok.
Az árajánlatokat és a szerződéstervezetek benyújtási határideje: 2020. június 25.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés útján
- a PVB tagjai 6 igen szavazattal (nem szavazott 2 fő),
- a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal (nem szavazott 1 fő)
támogatták.
Határidő: 2020. június 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
145/2020.(VI.04.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
2020. évben nem módosítom a bérleti díjakat, az önkormányzati lakások bérének mértékéről
szóló, módosított 10/2004. (V.28.) önkormányzati rendeletben, illetve a 113/2013. (V.24.) KT
határozattal megállapított bérleti díjakat változatlan mértékkel megtartom.
Az oktatás különböző területein dolgozó három bérlő részére - Évinger Boglárka, Untschné
Dulai Viktória és Varga Dávid Géza - a digitális oktatás bevezetésének napjától 2020.
március 16-tól a tevékenység ismételt megkezdéséig mentességet biztosítok a bérleti díj
megfizetése alól. Az ismételt tevékenység megkezdését a bérlő köteles bejelenteni.
Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen (nem szavazott 2 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 7 igen
szavazattal támogatták.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
146/2020.(VI.04.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Az óvoda vizesblokkjának felújítási munkáira a mellékelt árazatlan költségvetés alapján
árajánlatot és szerződés-tervezetet kérek az alábbi vállalkozásoktól:

1.Oroszi-Bau Kft, Annus István,2645,Nagyoroszi, Géza fejedelem u 1/B
annusistvan@freemail.hu
2.Vian-Bau Kft, Miklósi László,2600, Vác, Krakkó köz 8. vianbau@gmail.com
3.Boltív-Bau Kft, Varga János, 2643, Diósjenő, Dózsa György út 28/B, boltivbau@t-online.hu
4.Kingszima Kft, Menczelesz Miklós,2651,Rétság,Börzsönyi út 9,
kingszima2012@gmail.com
5.Ságron Kft, Sági Szabolcs,2651, Rétság, Rózsavölgy utca 38, sagi.szabolcs83@gmail.com
Az árajánlat és szerződés-tervezet benyújtásának határideje 2020. június 30.
Az árajánlatokat zárt borítékban kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba (2651 Rétság,
Rákóczi út 20.). A borítékon kérem feltüntetni „Óvoda vizesblokk felújítás” szövetet.
Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 igen 1 nem (nem szavazott 4 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 5 igen 1 nem (nem szavazott 1 fő)

szavazattal támogatták.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
147/2020.( VI.09.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Zöld város pályázat kiviteli munkáihoz az alábbi többletforrást biztosítom(nettó Ft):
Becsült érték:
1. rész: 190.092.992,- Ft
2. rész: 45.812.681,-Ft
3. rész: 76.234.563,-Ft
Összesen: 312.140.236 Ft

Nyertes ajánlati ár:
218.751.080,- Ft
52.657.856,- Ft
103.505.942,- Ft
374.914.878,- Ft

Többletforrás igény:
28.658.088 Ft
6.845.175 Ft
27.271.379 Ft
62.774.642 Ft

A 62.774.642 Ft + 16.949.153 Ft áfa, összesen 79.723.795 Ft többletelőirányzat
átvezetésére a 2020. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni a
tartalék terhére.
Döntésemről Márkus Pál közbeszerzési szakértőt tájékoztatom
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
149/2020. (VI.12.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva,
az alábbi döntést hozom:
Az OTP Létesítményüzemeltetővel Kft-vel - a helyi fiók környezetében parkgondozásra, a téli
időszakban sikosítás mentesítésre - 2014. augusztus 24-én kötött Megállapodást a Zöld
város pályázat végrehajtása és a fenntartási időszakban teljesítendő kötelezettségek miatt
felmondom.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:

-

A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 6 igen, 0 ellenszavazattal
szavazattal (nem szavazott 2 fő),
- A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal (nem szavazott 1 fő)
támogatták.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
150/2020.(VI.12.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Simon Katalin közalkalmazott, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának bérét
2020. június 1. naptól az alábbiak szerint állapítom meg:
-

367/2019.(XII.30.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján garantált bérminimum:
210.600 Ft (azért a garantált bérminimum, mivel a Kjt. szerinti besorolása ettől az
összegtől jóval alacsonyabb)
- 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 5. számú melléklete alapján kulturális pótlék 25.000
Ft,
- 150/1992. (XI.20.) Korm.rendelet 3. számú melléklete alapján vezetői pótlék 45.000
Ft,
- 100/2019. (V.30.) KT határozat alapján önkormányzati bérkiegészítés 105.850 Ft.
Kinevezés szerinti bér összesen: 386.450 Ft.

Diósi Tamásné közalkalmazott védőnő bérét 2020. június 16. naptól az alábbiak szerint
állapítom meg:
- 256/2013.(VII.05.) Korm, rendelet 7. melléklete alapján alapilletménye 400.682 Ft,
- 43/1999.(III.13.) Korm. rendelet 21.§-a alapján 15.750 Ft,
- 100/2019.(V.30.) Kt határozat alapján önkormányzati bérkiegészítés 20.000 Ft,
- munkáltatói kiegészítés (évtizedes múltra visszatekintő helyi döntés alapján) 5.000 Ft
Kinevezés szerinti fix bér összesen: 441.432 Ft.
A közalkalmazott minden hónapban teljesítménypontok alapján fixbérén felül
változóbérre jogosult.
Jelen döntésemet
- a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 igen ….. nem (nem szavazott 3 fő)
- a Képviselő-testület tagjai 7 igen …… nem (nem szavazott ….. fő)
szavazattal támogatták.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
151/2020.( VI.12.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A határozat mellékletét képező Főkefe Kft határozott időre szóló (2020. jan.01-2020 dec
31-ig) bérleti szerződését aláírom.

Jelen határozatomat elektronikus egyeztetés során
- a Képviselő-testület 6 igen szavazattal támogatta.

Határidő: 2020. június 12.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
153/2020.(VI.12.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtok be az Ady utcában lévő kerítés
megépítésére.
A műszaki munkákra Urbán Lászlót kérem fel, 100.000 Ft-os árajánlatát elfogadom.
A pályázatírásra a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-t kérem fel, melynek várható
költsége 50.000 Ft + áfa.
Jelen döntésemet

-

a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen (nem szavazott 4 fő)
a Képviselő-testület tagjai 6 igen (nem szavazott 1 fő)
szavazattal támogatták.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
154/2020.( VI.15.) KT. HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A határozat mellékletét képező Főkefe Kft bérleti szerződés 1.sz. módosítását és az
egységes szerkezetbe foglalt határozatlan idejű bérleti szerződését aláírom.
Jelen határozatomat elektronikus egyeztetés során
- a Képviselő-testület 6 igen szavazattal támogatta.
Határidő: 2020. június 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
155/2020.(VI.15.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Vis major bizottság döntését, mely szerint a Városüzemeltetési csoport megüresedett 1
heti 30 órás és egy helyi 40 órás munkahely munkabérzárolását fel kell oldani megerősítem,
a javaslatot elfogadom. Minkét álláshelyet szakmunkás dolgozóval kell feltölteni.
Határozatom elválaszthatatlan részét képezi a Vis major munkacsoport jegyzőkönyve

Határidő: folyamatos

Felelős: Jámbor Lajos jegyző
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
156/2020.(XI.05.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A volt honvédségi vezetőpályán (1424 hrsz) fellelhető illegális hulladék felszámolására a
„települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának
támogatásáról” szóló 2020. évi pályázaton igénylést nyújtok be a maximálisan igényelhető
3.000.000 Ft összegre.
Az előzetes becslések szerinti hulladékmentesítés költsége 5.102.543 Ft, az illegális
hulladékmentesítés várható teljes összege 5.879.543 Ft, mely összegből, további 309.550 Ft
a várható gépi munka díja, 317.500 Ft a felmérési dokumentáció elkészítésének, 150.000 Ft
a projektmenedzser díja.
A hulladékmentesítés pályázati nyereménnyel nem fedezett 2.879.543 Ft-os részére a 2020.
évi költségvetés tartaléka fedezetet biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
157/2020.(XI.10.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság döntésével egyetértek és
utazás célja
Rétsági Hunyadi János
1 Ny.k.
Kecskemét
Összesen:

Program
időpontja

2020.10.17.

fő

45

Támogatható
költséghányad (Ft)
Utazás

belépő

összesen

98.000
98.000

44.100
44.100

142.100
142.100

mindösszesen 142.100 Ft-ot támogatást biztosítok, melyre a Nyugdíjas Klubbal támogatási
megállapodást kell kötni.
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.
Határidő: kérelem szerint,
Felelős: Bencsok Péter PVB elnökhelyettes

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyezetetés során:
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tagjai 4 igen szavazattal támogatták.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 5 igen szavazattal támogatták.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
158/2020.(XI.12) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A bölcsőde építés kiviteli munkáira a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint eljárva az ajánlatok
bírálata és értékelése nélkül az eljárást eredménytelennek minősítem, mivel az eljárásban az
árajánlatok mindegyike meghaladta - a Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Jelen határozatomat

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 8 tagja támogatta.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal támogatta.

Határidő: 2020. november 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
159/2020.(XI.12.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatokat elbíráltam, és a Szociális Bizottság tagjainak
javaslatát figyelembe véve az alábbi támogatásokat állapítom meg:
BURSA "A"
1
6.000 Ft/hó
2
5.000 Ft/hó
3
8.000 Ft/hó
4
8.000 Ft/hó
5
6.000 Ft/hó
6
5.000 Ft/hó
7
10.000 Ft/hó
8
5.000 Ft/hó
9
6.000 Ft/hó
10
8.000 Ft/hó

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyezetetés során:
A Szociális Bizottság tagjai 4 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 7 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 1 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő.

Határidők-Bursa –2021-A-Pályázatok:
2020. december 4. pályázatok elbírálása
2020. december 5. Támogatáskezelő értesítésére
2020. december 8. pályázók értesítésre

2021. január 31. támogatás első 5 havi összegének kifizetésére
2021. augusztus 31. támogatás második 5 havi összegének kifizetésére
Felelősök:
Pekáryné Mindszenti Csilla a Támogatáskezelő, valamint a pályázók értesítésére
Fodor Rita Mária a kifizetésre

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
160/2020.(XI.12.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Magyar Állam képviseletében eljáró DMRV ZRT -vel a vezetékes ivóvízhálózattal
kapcsolatos vagyonelemek térítésmentes átadása tárgyában határozat mellékletét képező
szerződést aláírom.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyezetetés során:
A Pénzügyi és Városfejesztési Bizottság tagjai 4 szavazattal támogatták. Nem szavazott 4
fő.
A Képviselő-testület tagjai 5 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 2 fő.
Határidő: 2020. november 20.
Felelős: Mezőfi Zoltán János polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
161/2020.( XI.12.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:

A 780 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése céljából
megrendelem a közművesítettlen terület étékelését az OTP Jelzálogbanktól.
Az értékbecslés megérkezését követően tárgyalásokat folytatok a VABI
Hungária Kft-vel a terület értékesítése tárgyában. Az adásvételi szerződést
jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjesztem.
A 780 hrsz-ú ingatlan értékesítését valamint a Jászteleki út kivezetését a 2-es
számú főútra közérdeknek minősítem. Az adás-vételi szerződést e
minősítésnek megfelelően, garanciák beépítésével kell előkészíteni.
A 784 hrsz-ú és 790 hrsz-ú utak – a mellékelt térképen jelölt szakaszaira – az
útfelújítási tervezési munkák előkészítése céljából elvi hozzájárulásomat adom.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyezetetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 4 igen 0 nem szavazattal támogatták.
Tartózkodott 0 fő. Nem szavazott 4 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen, 0 nem, szavazattal támogatták. Tartózkodott 0 fő. Nem
szavazott 1 fő.

Határidő: 2020. november 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
162/2020.( XI.14.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei
Igazgatósága között létrejövő oktatási célú, térítésmentes teremhasználatot engedélyezem
azzal a feltétellel, hogy
a személyes oktatás a 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet szigorító intézkedéseinek
megszűnését követően kezdődhet meg.
Felhatalmazom Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a fenti feltételeket tartalmazó bérleti
szerződést alárja.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 1 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő.
Határidő: 2020. november 19.
Felelős: Simon Katalin intézményvezető

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
163/2020.( XI.17.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A fogorvosi szolgálati lakás (2651 Rétság Rákóczi u.34) felújítására beérkezett árajánlatokat
értékelve, a kivitelezési munkák elvégzésére a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó
KINSZIGMA Kft,(ügyvezető Menczelesz Miklós) 2651 Rétság Börzsönyi u. 9. szám alatti
vállalkozást bízom meg a határozat mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint.
Az orvosi szolgálati lakás felújításának fedezetét, bruttó 7.847.800 FT-ot a 2020. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítom. A költségvetés soron következő módosításakor az
átvezetésre javaslatot teszek
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 5 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 3 fő.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.
Határidő: 2020. november 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
164/2020.( XI.18.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének

és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót tudomásul veszem.
A követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől – a jogszabályokban
rögzített lehetőségek figyelembevétele mellett – továbbra is aktív közreműködést, és
számokban is kimutatható eredményes munkát várok.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 7 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 1 fő.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
164/2020.( XI.18.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót tudomásul veszem.
A követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől – a jogszabályokban
rögzített lehetőségek figyelembevétele mellett – továbbra is aktív közreműködést, és
számokban is kimutatható eredményes munkát várok.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 7 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 1 fő.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán

polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
166/2020.( XI.18.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A 780 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése céljából
megrendelem a közművesítettlen terület étékelését az OTP Jelzálogbanktól.
Az értékbecslés megérkezését követően tárgyalásokat folytatok a VABI
Hungária Kft-vel a terület értékesítése tárgyában. Az adásvételi szerződést
jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjesztem.
A 780 hrsz-ú ingatlan értékesítését valamint a Jászteleki út kivezetését a 2-es
számú főútra közérdeknek minősítem. Az adás-vételi szerződést e
minősítésnek megfelelően, garanciák beépítésével kell előkészíteni.
A 784 hrsz-ú és 790 hrsz-ú utak – a mellékelt térképen jelölt szakaszaira – az
útfelújítási tervezési munkák előkészítése céljából elvi hozzájárulásomat adom.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjai 7 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 1 fő.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
187/2020.( XI.20.)) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:

Határozat mellékletét képző Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető mesterprogram
végrehajtása célra között együttműködési megállapodást aláírom.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 8 igen szavazattal támogatták.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Határidő: 2020.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
188/2020. XI.20.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:

A határozat mellékletét képező Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést aláírom.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyezetetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 2 fő.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Határidő: 2020. november 13.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

189/2020.( XI.23.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 5 / 2019 (IV.02.) számú önkormányzati
rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján – felülvizsgáltam a földhaszonbérleti díjak 2021. évre
alkalmazandó mértékét.
A 232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozatban megállapított földhaszonbérleti díjakat nem
módosítom.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 2 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen, szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
190/2020.( XI.23) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
1). A DM Concept 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2651 Rétság, Zrínyi
Miklós utca 7. adószám: 28788799-2-12., Statisztikai számjel: 28788799-2910-113-12.,
cégjegyzékszám: 12-09-011149, képviseletében: Demeter Magdolna ügyvezető) ingatlan
vásárlási kérelmére az alábbi ingatlanok értékének meghatározására, árajánlatot kérek az
OTP Jelzálogbank ZRT-től:

1)
2)
3)
4)
5)

356/49 hrsz-ú kivett telephely 1802 m2
356/50
ua.
1524 m2
356/52
ua.
1331 m2
356/53
ua.
1925 m2
356/55
ua.
6405 m2

valamint a Szőlő utcában található, alábbi építési telkekre:
6)
7)
8)
9)
10)
11)

620/3
620/4
620/5
620/6
620/7
620/8

hrsz-ú kivett beépítetlen terület 1800 m2
ua.
1460 m2
ua.
1430 m2
ua.
1459 m2
ua.
1070 m2
ua.
1041 m2

2). Tolmács község és Rétság város közigazgatási határának módosítására vonatkozó
tárgyalások lefolytatását és a szükséges megállapodások előkészítését Jámbor Lajos
jegyzővel megkezdem. A közigazgatási határ rendezésével éríntett, Rétság város
tulajdonában lévő, 02/4 hrsz, 8 8948 m2 nagyságú terület megosztási tervének
elkészítésére, árajánlatot kérek Dombai Gábor földmérő mérnöktől.
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 7 igen szavazattal támogatták.. Nem
szavazott 1 fő.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
191/2020.(XI.23.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
2021. évben a jelenleg bevezetett adónemeken és alkalmazott adómértékeken nem
változtatok.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 7 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 1 fő.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
192/2020.( XI.23.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A határozat mellékletét képező Ace Telekom szolgálgatásra szóló szerződést a
fogorvosi szolgálat jobb minőségű internet szolgáltatása érdekében aláírom.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 8 igen szavazattal támogatták.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Határidő: 2020. november 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
193/2020.( XII.07.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének

és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
1) A „Bölcsőde megvalósítása Rétságon” építési beruházás tárgyú közbeszerzési
eljárás lebonyolítására Rétság Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött
Márkus Pál Ev. felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval feladatok ellátására,
a közbeszerzési eljárás komplett lebonyolítására. Az az eljárás eredménytelensége miatt
új eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési szakértővel kötött Megbízási szerződés 1.sz.
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyom, aláírom.
2) Bölcsőde megvalósítása Rétságon tárgyában az eredménytelen eljárást követően
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megbízási díja: 1.100.000.- Ft (Alanyi adómentesség)
azaz: Egymillió-egyszázezer forint, mely összeget a 2021. évi költségvetésben
biztosítani szükséges.
3) Az alábbiakban felsorolt 23 vállalkozót kívánom meghívni a közbeszerzési eljárás során:
1.) Info-Szolg Kft :
info-szolg@invitel.hu
H.Nagy Bertalan
2117 Isaszeg Akácfa utca 12.
12015128-2-13
06 28 582 400
2.) Rit Rock Kft :
ritrockkft@gmail.com
Horváth Róbert
1204 Budapest Előd utca 116
24393559-2-43
06 30 9 336 884
3.)Sombrabau Invest Kft:
sbinvestkft17@gmail.com
Viktor Péter
Csomád Kossuth Lajos ut 68
26106137-2-13
06 30 835 76 16
4.)TAMIS-DEKOR Kft.
tamisdekor@gmail.com
2610 Nőtincs, Szondy u. 3.
36-20/461-31-30
5.) REBA Hungary Kft.
rebahungary2012@gmail.com,
Székhely: 1155 Budapest, Tóth István u. 109.
Adószám:23977389-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-301299
OTP: 11742056-21448739
6.) GABARKO-BAU Kft
gabarbabaukft@gmail.com
1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8
Cégjegyzékszám: 0109347702,

Adószám: 26149222-2-42
7.) Pesti Építő Zrt
pestiepitozrt@gmail.com
1112 Budapest Rózsatő u.10
képv. Túri Árpád
06/30-530-7709
8.) Magnol 127 Kft
magnol127kft@gmail.com
1116 Budapest Fehérvári u.182-190 A ép.1.Iház fszt. 3
képv. Batta László
06/30-772-6261
9.) Honi-therm Kft
honiterm@gmail.com
2089 Telki Berkenye köz 5
képv. Bérczy Gergely
06/30- 921-5159
10.) Balázs és Medgyesi Kft
balazsmedgyesi@t-online.hu
2654 Romhány Szátoki u. 1.
képv. Balázs József
06/20-941-8071
11.) Nógrád „kas” Kft.
3100 Salgótarján, Nagymező út 11/A.
Ügyvezető: Matthesz Gábor
E-mail: nogradkas@gmail.com
12.) Euro Campus Kft.
3300 Eger, Árpád út 64.
Ügyvezető: Csépe László Antal,
E-mail: eurocampus@eurocampus.hu
13.) JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.
2112 Veresegyház, Lévai utca 46.
Ügyvezetők: Juhász Zsolt, Kolozs Lajos
E-mail: jukokft@juko.hu
juhasz.zsolt@juko.hu
14.) LAK-ÉP-KER Kft.
3170 Szécsény, Varsányi út 4/A.
Ügyvezető: Kelemen Tibor
E-mail: lakepker@lakepker.hu
15.) Tarna’91 Kft.
3123 Cered, Jókai út 19.
Ügyvezetők: Jakab Pál, Jakab Szabolcs
E-mail: tarna@cered.hu
16.) PENTA Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Ügyvezető: Pánczél Ottó Péter
E-mail: iroda@pentakft.hu
17.) Kingszima kft
2651 Rétság Börzsönyi út 9.
Üv.ig.: Menczelesz Miklós
kingszima2012@gmail.com
18.) BruniMen Kft.
2120. Dunakeszi, Esze Tamás út 9.
Üv.ig.: Brunekker Árpád
brunimen@gmail.com
19.) Hód Építőipari Kft.
2626 Nagymaros Tégla u. 6.
HEININGER Ferenc (20/9570186)
20.) ÉPKOMPLEX Kft.
Gödöllő, Rét utca 37.
Molnár József ügyvezető (28/420-995)
epkomlex@epkomlex.hu
21.) Vár-Bau-Trade Kft.
Kovács Gyula ügyvezető,
3254 Váraszó, II. Rákóczi Ferenc út 113.,
gyulakovacs1980@gmail.com
22.) Gáz-Éptech Kft.
2621 Verőce, Dévai u. 15.
Fuchs Tamás,
gaz-eptech@gaz-eptech.com
23.) Dk Car KFT
2614 Penc, Béke út 32
képviseli: Zsíros Csaba 20/2930285
szerkezetepito74@gmail.com
adó: 23382305-2-13
cégjegyzék szám: Cg: 13-09-14766455

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 7 igen 1 nem szavazattal támogatták.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.
Határidő: 2020. december 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
194/2020.( XII.07.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
Az önkormányzat 2020. évi háromnegyedéves beszámolóját elfogadom.
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése,
az önkormányzat pénzügyi egyensúlya a beszámolási időszakban biztosított volt.
A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek
pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 2 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem szavazott 1 fő.

Határidő: folyamatos
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
195/2020.( XII.10.) HATÁROZATA

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:

A Rétsági Polgárőr Egyesülettel a határozat mellékletét képező megállapodásmódosítást aláírom. Jelen módosítás az Egyesület részére megítélt támogatás
összegét nem érinti.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 8 igen szavazattal támogatták.
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.

Határidő: 2020. december 21.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
Rétság Város Önkormányzata Polgármesterének
11/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelete

A HELYI ADÓKRÓL

Rétság Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, továbbá a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a helyi adókról az alábbi rendeletet
alkotja:
Általános rendelkezés
1.§ Rétság Város Önkormányzata Rétság illetékességi területén építményadót és
helyi iparűzési adót vezeti be.

Építményadó
Adókötelezettség
2.§ Adóköteles a Htv. 11.§-ában meghatározott építmény.
Az adó alapja
3.§ Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos
alapterülete.

Az adó mértéke
4.§ Az építményadó évi mértéke a 7.§ szerinti adóalap után:
a) Helyi Építési Szabályzat szabályozási terv mellékletében Gip-ként megjelölt
gazdasági (pusztaszántói) övezetben 400 Ft/m2/év
b) egyéb helyen lévő építmény esetén 300 Ft/m2/év.
Mentesség

5.§ Az építményadó alól mentes:
a) a garázs és
b.) a lakás,
c.) a reklámhordozó.
kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületét, épületrészét.

Helyi iparűzési adó
Az adó mértéke
6.§ Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
7.§ Mentes az iparűzési adó alól valamennyi, Rétság Város Önkormányzatával a
2000. évi II. törvény szerint feladat-ellátási szerződést kötött, az
önkormányzatok számára kötelező egészségügyi alapellátást végző
vállalkozó háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos és védőnő, akinek a
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben 20 millió forintot nem
haladja meg, továbbá nettó árbevételének legalább 80 %-a az e tevékenység
végzésére vonatkozó, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött
finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik

Záró rendelkezések
8.§ (1) Ez a rendelet 2021. január 01. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2018. (XII.17.)
önkormányzati rendelet.
.
Mezőfi Zoltán
polgármester

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2020. december 7. napon került kihirdetésre

Jámbor Lajos
jegyző

Jámbor Lajos
jegyző

Indokolás
Általános indokolás
Rétság Város Önkormányzata élt a helyi adóról szóló rendelet megalkotásának
lehetőségével. 2021. január 1. naptól a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény
változása miatt megszűnik az ideiglenes iparűzési tevékenység fogalma. Rétság
Város Polgármestere aktualizált, új rendeletet helyez hatályba.

Részletes indoklás
Általános rendelkezés
1.§ Meghatározza Rétság illetékességi területén bevezetett adókat.
2.§ -5.§ Az építményadó tekintetében határozza meg az adó alapját, mértékét, a
mentességek körét.
6.§ - 7.§ A helyi iparűzési adó tekintetében határozza meg az adó alapját, mértékét,
a mentességek körét.
8.§ Záró rendelkezések
.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs. Gazdásági, költségvetési hatása kettős:
egyrészt maximalizálja a költségvetési rendelet elfogadása előtti kötelezettségvállalásokat,
másrészt biztosítja az alapvető működéshez szükséges forrásokat, a feladatellátás
zavartalanságát.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Jogszabállyal való ütközés
Rétság Város Önkormányzat Polgármesterének
12/2020 (XII.07.) rendelete
a 2021. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

Rétság Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm.rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében, a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. §
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2021.
évi költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig az önkormányzat költségvetését
megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi
működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak finanszírozása
havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának maximum az 1/12-e lehet.
(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a bázis előirányzatának 1/12-ed
összegéig engedélyezhetők, beleértve a cafeteriát is, mindazon önkormányzati és
intézményi dolgozó vonatkozásában, akik 2020-ben is részesültek ebben az ellátásban.
(4) Az előző évben teljesített, de a 2021. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint
teljesíthetők.
(5) A 2020. január, február hónapban realizálódó - 2021. évben meghozott döntések szerinti
– kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetők.
2. §
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett
bevételeket és kiadásokat be kell illeszteni a 2021. évi költségvetési rendeletbe.
3. §
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által
meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása
során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában
ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi
intézmény vonatkozásában a létszám-stopot fenntartja. Bármilyen ok miatt
megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási

szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület
hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét
zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem
kötelező személyi jellegű kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve - minden esetben a
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett
pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az
elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen
vezetni.
(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye
szükséges.

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a
vis major munkacsoporttal egyeztetni.
4.§
Ez a rendelet 2021. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2021. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti.

Mezőfi Zoltán
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja:
2020. december 07.

Jámbor Lajos
jegyző

Jámbor Lajos
jegyző

Indokolás
Általános indokolás
A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását.

Részletes indoklás
1.§
Konkrétan meghatározza, hogy az önkormányzat, az intézmények a 2020. évi
működési bázis (eredeti) előirányzat 1/12 arányában használhatnak fel előirányzatot
a költségvetési rendelet elfogadásáig. A bázis előirányzat felhasználási jog kiterjed
a nem kötelező juttatásként biztosított cafeteria rendszerre is, mindazon dolgozók
részére, akik a juttatásra 2020. évben jogosultak voltak.
2. §
A felhasznált előirányzatokat a 2021. évi költségvetésbe be kell építeni, ezek a
tételek szerves részei lesznek a következő évi gazdálkodásnak.
3.§
Fenntartja a 2006-2007. években bevezetett létszámstop intézményét. Fenntartja a
szerződések testületi jóváhagyásának kötelezettségét. Kiterjeszti a felelősségi
rendszert az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok
(létszám, stb.) valóságtartalmára, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok
helyességére, valamint az elszámolások alapját képező nyilvántartások,
dokumentumok naprakész vezetésére.
4.§
A hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Éves költségvetési rendeletekben szűkszavúan került megfogalmazásra az átmeneti
gazdálkodás szabálya. A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet
megalkotását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs. Gazdásági, költségvetési hatása kettős:
egyrészt maximalizálja a költségvetési rendelet elfogadása előtti kötelezettségvállalásokat,
másrészt biztosítja az alapvető működéshez szükséges forrásokat, a feladatellátás
zavartalanságát.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Bizonytalan gazdálkodás, intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
275/2020.(XII.18.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezetető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A Rétság város Önkormányzatánál és az Önkormányzat Intézményeinél (Óvoda, Városi
Művelődési Központ és Könyvtár, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, Polgármesteri
Hivatal) foglalkoztatott munkavállalók 2020 évben végzett munkájáért egyszeri pénzbeli
díjazásban részesítem az alábbiak szerint:
a) közmunkások esetében bruttó 100 000 Ft/ Fő,
b) Város üzemeltetési csoport fizikai állományú dolgozói és intézményi takarítók esetében
bruttó 150 000 Ft/ Fő
c) egyéb valamennyi nem vezető beosztású munkavállaló - részére bruttó 200 000 Ft/Fő,
d) vezetőknek bruttó 250 000 Ft/ Fő kifizetését engedélyezem,

A jutalmazásra azok a dolgozók jogosultak, akik a tárgyévben minimum fél évet
foglalkoztatva voltak (tartós táppénzes időszak nélkül számítva). (Tartós: összesen 4 hetet
meghaladó keresőképtelenség)
A munkáltatói jogkör gyakorlója egyes munkavállalók esetében eltérhet a fenti összegektől,
de az irányítása alá tartozó intézmény keretét nem lépheti át.
Az Önkormányzat 2020 évi költségvetésében az intézmények év végén rendelkezésre álló
bérmaradványa lehetőséget biztosít a fenti összegek kifizetésére. A december hónapban
kifizetett többletjuttatás összegét a 2021. évi költségvetésben ütemezni kell
Jelen határozatom meghozatalát, Képviselő-testület elektronikus egyeztetés
útján 4 igen szavazattal támogatta.

Határidő: 2020. december 23.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, valamennyi intézményvezető

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
276/2020.( XII.29.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
a DM Concept 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2651 Rétság Zrínyi M u.7,
adószám:28788799-2-12, képviseli Demeter Magdolna ügyvezető), mint bérlő kérelmére, a
Tolmács 02/4 hrsz-ú kivett telephely megnevezésű ingatlanon lévő, volt szerelő-csarnok
közművekkel (elektromos áram, ivóvíz, szennyvízcsatorna) való ellátásához a tulajdonosi
hozzájárulást megadom. A szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat aláírom.
Az ivóvíz és a szennyvízcsatorna csatlakozás kapcsán, a közműszolgáltatóval való
egyeztetések lefolytatása a bérlő feladata. A közművek kiépítésének teljes költségét a bérlő
fizeti meg.
Jelen határozatom meghozatalát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 igen szavazattal
(nem szavazott 1 fő), A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (nem szavazott 1 fő) támogatta.
Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK

277/2020.(XII.29.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
,
1.) A „Bölcsőde megvalósítása Rétságon” építési beruházást a Kbt 115.§.
szerinti- nyílt eljárás- szabályainak megfelelően kell lefolytatni
2) A beruházás megvalósítására vonatkozó, árajánlat megtételére, az alábbi
vállalkozásokat
kívánom meghívni:
1.) Név:
Székhely:
Adószám:
2.) Név:
Székhely:
Adószám:
3.) Név:
Székhely:
Adószám:
4.) Név:
Székhely:
Adószám:
5.) Név:
Székhely:
Adószám:
6.) Név:
Székhely:
Adószám:

Balázs és Medgyesi Kft.
2654 Romhány, Szátoki út 1.
11213275-2-12
Gáz-Éptech Kft.
2623 Verőce, Dévai u. 15.
24260985-2-13
Kingszima Kft.
2651 Rétság, Börzsönyi út 9.
24069227-2-12
Lak-Ép-Ker 1998 Kft.
3170 Szécsény, Varsányi út 4/a.
11212920-2-12
Magnol-127 Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út 182-190. A.ép. 1. lház. fszt. 3.
23947296-2-43
Nógrád „kas” Kft.
3100 Salgótarján, Nagymező út 11/A.
10218679-2-12

7.) Név:
Székhely:
Adószám:
8.) Név:
Székhely:
Adószám:

Pesti Építő Zrt.
1112 Budapest, Rózsatő u. 10.
14400276-2-43
Rit-Rock Kft.
1204 Budapest, Előd u. 116.
24393559-2-43

9.) Név:
Székhely:
Adószám:
10.) Név:
Székhely:
Adószám:
11.) Név:
Székhely:
Adószám:
12.) Név:
Székhely:
Adószám:

Sombrabau Invest Kft.
2161 Csomád, Kossuth L. u. 68.
26106137-2-13
Tamis-Dekor Kft.
2610 Nőtincs, Szondi út 3.
11981031-2-12
Tarna ’91 Kft.
3123 Cered, Jókai út 19.
10478770-2-12
INFO-SZOLG Kft.
2117 Isaszeg, Akácfa utca 12/2.
12015128-2-12

Jelen határozatom meghozatalát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6
igen szavazattal (nem szavazott 2 fő), a Képviselő-testület tagjai 6 igen
szavazattal (nem szavazott 1 fő) támogatták.

Határidő: 2021. január 4.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
278/2020.( XII.29.) HATÁROZATA
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva
az alábbi döntést hozom:
A 2020. december 09. napon megtartott licit telekárverezést, melynek tárgya a Rétság,
belterület 779 hrsz-ú telek volt, a hirdetményben meghatározott ár mellett több
jelentkező volt, érvényesnek és eredményesnek nyilvánítom.
A nyertes ajánlattevő a KINGSZIGMA Kft. (2651 Rétság, Börzsönyi u. 9., képviseli
Menczelesz Miklós), ajánlati ár: bruttó 8.571.000 Ft.
Az adásvételi szerződést a nyertessel – a hirdetményben szereplő 4 éves beépítési
kötelezettség feltétellel – aláírom.

Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 5 igen szavazattal támogatták. Nem
szavazott 3 fő.
A Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal támogatták.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

