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

I. Tájékoztató a 2019. évi gazdálkodásról 
 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) 
pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése 
alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő 
költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.  

Az Áht. 91.§-a határozza meg a zárszámadás tartalmát. Részleteiben:  
(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási 
rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé 
úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de 
legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be 
kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves 
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére 
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat 
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 
b)401 a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adóssá-
got keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 
c) a vagyonkimutatást, és 
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 
származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

 
A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 
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I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója)  
 

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el 
a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető ön-
ként vállalt feladatait.  
 
Önkormányzati bevételek alakulása  
Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így 
különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi 
költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós 
forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)).  
 
A bevételek könyvelésénél változás történt. Az Áht. rendelkezései értelmében tudtunk bevételt úgy 
könyvelni, hogy összege meghaladta az előirányzatot. A törvényi változás nem változott, a megyei 
szigor szűnt meg. 
 
Központi költségvetésből származó bevételek  
A központi támogatások éves szintjének megállapítása jelentős részben igénylés, kisebb hányadban 
statisztikai mutatók (lakosságszám) alapján történt.  
 
2019. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak: 
 
A Hivatal fenntartására a normatíva szerint 73.188 eFt állami támogatás járna. Az adóerőképesség 
számítás miatt azonban csak 3.968 eFt támogatásra volt jogosult az intézmény.  
 
Zöldterület kezelésre, közutak fenntartására, közvilágításra, köztemető fenntartásra, egyéb 
önkormányzati feladatokra. lakott külterület fenntartására állami támogatást nem kaptunk. 
Adóerőképességünk miatt összesen 93.369 eFt támogatáscsökkentésünk keletkezett.  
 
Szociális feladatainkhoz pénzbeni és természetbeni ellátásra, kiemelten a gyermekjóléti feladatokra 
az alábbi támogatásokat kaptuk: 

- intézményfenntartásra, szociális segítőkre 27.403.811 Ft,  
- szociális étkeztetésre 1.328.640 Ft érkezett, az októberi igényléshez (módosított előirányzat) 

képest eltérés nem volt. 
- a gyermekétkeztetés támogatására 15.590 eFt érkezett, mely összegből a tényleges 

elszámolást követően 326 eFt-ot kell visszafizetni (az október eleji felmérésnél még csak 
becsülni lehet a létszámot, a téli hónapokban a hiányzások száma megnő). 

 
2019. évben vizsgálta az Államkincstár, hogy az intézményfenntartásra, óvodai, szociális 
segítőre kapott állami támogatás felhasználásra került-e.  Munkaerő hiányában nem sikerült 
valamennyi státuszt folyamatosan betölteni, ezért a 27.403.811 Ft-ból 694.245 Ft-ot vissza kellett 
fizetni 2020. évben. 
 
Óvodai ellátás támogatása: Óvodaműködésre (bérek, járulékok, dologi kiadások) 56.270.350 Ft 
támogatásra voltunk jogosultak, ezért a beszámolóban 145.717 Ft többletigény jelentkezett.  A dologi 
kiadások állami támogatása a tényleges gyermeklétszám alapján a 9.869.867 Ft normatívára váltunk 
jogosulttá, az októberi felméréshez képest 32.467 Ft többlettigény jelentkezett. 
.  
 
Közművelődési feladatok ellátására 3.409.780 Ft támogatás, könyvtárérdekeltség növelő 
támogatásra 532.000 Ft érkezett.  
 
Kiegészítő támogatásokra (szociális tűzifa, bérkompenzáció ágazati pótlékok stb) összesen 
15.225.091 Ft támogatás érkezett. 



2019. évi zárszámadás                                                                                                                         Kt. 2020. július 14-i ülésre 

3 
 

Az állami támogatással az alábbiak szerint alakult az elszámolásunk: 
- a céltámogatásokat (szociális tűzifa, bérkompenzáció) maradéktalanul felhasználtuk, sem 

többletigény, sem visszafizetési kötelezettség nem keletkezett, 
- a feladathoz kötött támogatásokból 967.051 Ft visszafizetés keletkezett. 

 
Az állami támogatással kapcsolatos változás 2018. évben, hogy a havi leutalt összegeket a 
finanszírozási bevételek rovatcsoportban kellett lekönyvelni. A következő havi visszafizetéseket pedig 
a finanszírozási kiadások között szintén halmozottan kellett könyvelni. 2019. évben 11.317.441 Ft 
került az új rendszer szerint lekönyvelésre. 
 
Működési bevételek: A Város költségvetésében túlnyomórészt bérleti díjak és étkezési térítési díjak 
szerepelnek a kiemelt előirányzatban. 
Az eredeti előirányzatként tervezett 39.663.646 Ft-tal szemben 42.838.088 Ft realizálódott Jelentős a 
bevételi kiesés a módosított előirányzathoz képest (59.919.809 Ft) gyermekétkeztetésnél. Más 
területeken mérsékelt a bevételi eltérés a tervezett összeghez képest, több helyen bevételi többlet 
realizálódott. 
 
Támogatás értékű bevételek eredeti előirányzata 32.237.572 Ft, módosított előirányzata 37.828.349 
Ft, teljesítése 36.120.356 Ft. Az egészségügyi feladatok finanszírozására 21.007.200 Ft, 
közfoglalkoztatás támogatására 14.289.462 Ft, diákmunka támogatására 633.694 Ft érkezett. A 
korábbi évek döntése alapján átutalt Bursa Hungarica ösztöndíj ki nem fizetett része, 190.000 Ft is 
támogatásértékű bevételként jelentkezik. 
 
Helyi adóbevételek: Az eredetileg tervezett 352.350.000 Ft-tal és a módosított 459.400.361 Ft 
bevétel szemben 459.405.744 Ft realizálódott.   
A hátralékok csökkentése érdekében folyamatosan teszünk intézkedéseket, melyekről negyedéves 
szinten tájékoztatást adunk.  
 
 
Átengedett adó: A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál 2014. évtől. A tervezett 
8.800.000 Ft előirányzattal szemben a teljesítés 8.608.951 Ft.   
 
Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) A visszatérülések között szerepel a befektetésünk 
visszatérülése is 283.632 eFt-os összegben és a korábban adott önkormányzati lakásvásárlási 
támogatások tárgyévi bevétele.  
 
Fejlesztésre átvett pénzeszközök: Tervezett eredti előirányzat 200 eFt, teljesítése 0 Ft, mivel 
csatornarákötés 2019. évben nem volt. A fejlesztési bevételek 11.460.922 Ft-os között szerepel volt 
laktanyában a telekhatárrendezésből befolyt 655 eFt-os összeg, valamint a Magyar Falu Program 
keretében az ágdaráló és az óvodaudvar felújítására érkezett összeg. 
 
Pályázati lehetőségünk 2019. évben bölcsőde építésre és a szociális tűzifa támogatásra volt. Mindkét 
pályázat eredményesen zárult, igaz a bölcsődepályázat támogatása 2020. évben realizálódott.   
 
 
Záró pénzkészletünk:  
 

Bankszámla száma Neve 2019.dec.31. záró egyenleg 
11741031-15451615 Költségvetési számla 651 472 348 Ft
11741031-15451615-10011001 Egészségügy finanszírozása 1 Ft
11741031-15451615-06530000 Letéti számla 3 796 724 Ft
11741031-15451615-06910000 Egyéb elkülönített számla 19 812 Ft
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11741031-15451615-08970000 Gépjárműadó  szla 40 %-a 3 794 Ft
11741031-15451615-03920000 Talajterhelési díj  
10037005-00343309-0000017 Közlekedésfejl. pályázat. 213 503 Ft
10037005-00343309-0000024 Zöld város pályázat 428 992 063 Ft
Önkormányzat összesen   1 084 498 245 Ft
      
11741031-15735492 Polgármesteri Hivatal 260 539 Ft
11741031-16776368 Napköziotthonos Óvoda 237 749 Ft
11741031-15453260 VMKK 887 066 Ft
11741031-15836892 CSGYK 696 183 Ft
Intézmények összesen   2 081 537 Ft
      
Mindösszesen   1 086 579 782 Ft

 
 
Önkormányzat kiadásai 
 
A kiadások tervezése a 2018. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti 
változásokat. A 2019. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. Pótelőirányzatok csak 
testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra.  
 
Jogalkotási tevékenység: tervezett kiadás 19.100.655 Ft, a teljesített kiadás 18.313.297 Ft volt.  
 
 
Településüzemeltetési feladatok 
Köztemető működtetése, önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, központi költségvetési 
befizetési kötelezettség, támogatási célú finanszírozási műveletek (intézményfinanszírozások) a 
közterületek rendjének fenntartása, közmunkaprogramok, állategészségügyi feladatok, közutak 
üzemeltetése, szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése, nem veszélyes települési hulladék 
gyűjtése víztermelés, kezelés, a zöldterület kezelése a közvilágítási feladatok tartoznak a 
feladatcsoportba.   Összességében településüzemeltetési feladatokra 585.833.260 Ft-ot költött a város. 

 
Feladatelmaradásként kell említeni a feladatcsoportban a Zöldváros pályázat kivitelezési munkáinak 
elmaradását, a KRESZ parkban az ivókút kialakítását. További áthúzódó feladat a Rózsavölgy u. 2-8. 
szám alatti társasház előtti parkoló kiviteli munkái. 
 
Köztemető fenntartásra 9.809.338 Ft-ot, közutak üzemeltetésére 24.380.288 Ft-ot, települési 
projektek (közlekedésfejlesztési pályázat végrehajtására) 133.871.774 Ft-ot, kommunális gép 
bővítésre 5.553.710 Ft-ot, zöldterületek karbantartására 12.313.626 Ft-ot, játszótéri eszközök 
cserjére, bővítésére 2.356.950 Ft-ot, közvilágításra 7.607.933 Ft-ot költöttünk.  
Közmunkaprogramokra 14.289.462 Ft-os támogatás mellett 19.190.266 Ft kiadásunk keletkezett. 
 
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok 
 
A feladatcsoportba a háziorvosi szolgálat, az orvosi ügyeleti alapellátás, a fogorvosi szolgálat és a 
védőnői tevékenység ( Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, Ifjúság egészségügyi ellátás) 
tartozik, mint kötelező feladat. Szintén a feladatcsoportba tartozik a járóbetegellátás feladat is. 
 

Egészségügyi feladatokra összesen 43.802.226 Ft-ot költöttünk. 
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A háziorvosi ellátás COFOG terhére történtek a háziorvosok (I. és II. körzet, valamint a gyermekorvo-
si szolgálat)) bérleti díjainak elszámolása, mely feladatra 4.363.800 Ft-ot költöttünk.  
 
A fogorvosi szolgálat 2019. évi kiadásaink szintje 17.940.508 Ft, mely kiadásokra a NEAK-tól 
10.331.500 Ft támogatást kaptunk. Önkormányzati támogatás a saját bevételt is fegyelembe véve 
7.547.708 Ft volt, mely összeg tartalmazza a közalkalmazottaknak önkormányzati döntés alapján 
biztosított cafetériát és az önkormányzati béremelés összegét is. Figyelembevéve a 4369 fő ellátottat, 
az egy ellátottra jutó önkormányzati támogatás 1.727,60 Ft. 
 
 
A védőnői szolgálatra 14.633.136 Ft-ot költöttünk. A tevékenységet a NEAK 10.675.700 Ft-tal 
támogatta. Önkormányzati támogatás 3.957.436 Ft, mely összeg szintén tartalmazza a 
közalkalmazottaknak önkormányzati döntés alapján biztosított cafetériát és az önkormányzati 
béremelés összegét is. Figyelembe véve, hogy kb. 500 ellátottat lát el a szolgálat az egy főre jutó 
költség 7.914,9 Ft/fő volt.  
A fogorvosi szolgálat esetében elmondható, hogy a központi (NEAK) finanszírozás messze-messze 
elmarad a szükségestől. A védőnők esetében az egy főre jutó önkormányzati támogatás a jelentősen 
csökkent a finanszírozás pozitív irányba történő módosulása miatt.  
 
Ügyeleti ellátásra 1.467.609 Ft-ot költöttünk. A járóbetegellátás COFOG tartalmazza Képviselő-
testület önként vállat feladatát a melanoma szűrés és az épület munkaidőn túli őrzésének kiadásait.  
 
 
 Szabadidő, sport, kultúra feladatok  
 
Ebben a csoportban  szerepel a nyugdíjas klubok támogatása, a civil szervezetek program és 
működési támogatása és az egyéb szabadidős szolgáltatás COFOG. 
2019. évben is pályázati lehetőséget nyújtott a Képviselő-testület a civil szervezetek részére. A 
támogatások lehívásra és felhasználásra kerültek. E feladatcsoportba tartozó valamennyi kiadás az 
önkormányzat önként vállalt feladata. Itt kerül elszámolásra a néptánc oktató béréhez átadott 984.760 
eFt is.  
2019. évben folytatta működését a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport. Utazáshoz, belépőkhöz 
lehetett költségátvállalásra pályázni. A tapasztalat azt mutatta, hogy az egyébként is támogatásban 
részesülő civil szervezetek, valamint az Általános Iskola osztályai éltek ezzel a lehetőséggel.  
 
A feladatcsoportra az önkormányzat az eredetileg tervezett 13.244.320 Ft-tal szemben 
18.598.737 Ft-ot költött. A növekedés oka a 30 éve szabadon pályázat végrehajtására pályázott 
6.000.000 Ft terhére megrendezett „Szabadságkoncert Rétságon” rendezvény. A pályázati 
nyeremény az elszámolást követően 2020. évben érkezett meg bankszámlánkra.    
 
Az oktatási feladatok: Szociális ösztöndíjra 1.280.000 Ft-ot költöttünk. Gyermekétkeztetésre 
34.410.650 Ft kiadást fordítottunk.   
 
Szociális feladatokra a tervezett 68.698.735 Ft-tal szemben 33.219.231 Ft-ot fordítottunk. A 
megtakarítás oka: a Zöld Híd Kft. 2016. évben nem küldte meg a II-IV. negyedévi számlát, valamint a 
2019. évi II. félévi számla sem érkezett meg. A tartalékként tervezett 10.000.000 Ft feloldását nem 
indokolta rendkívüli esemény.  
Házi segítségnyújtás feladatra a társulás részére 602.060 Ft került átutalásra.  
 
 
Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2019. évben a kiemelt 
előirányzatok tekintetében egy esetben történt előirányzat túllépés.  
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A város feladatira az eredeti költségvetés szerint 1.641.846.800 Ft, a módosított költségvetés szerint 
1.798.803.135 Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az eredeti és a módosított előirányzatok összegei 
tartalmazzák a tartalék összegét is. Az évet 529.093.307 Ft számviteli tartalékkal zártuk. A teljesített 
tényleges kiadások együttes összege 717.601.089 Ft. 
 
Összességében megállapítható, hogy a biztonságos működés feltételeit a Képviselő-testület 
biztosította. A gazdálkodásért felelős dolgozók pedig csak indokolt kiadásokat teljesítettek. 
 
 
2019. évben és a megelőző években vállalt nem teljesült kötelezettségvállalások részletes listáját a 
város táblázataihoz mellékelem tájékoztatásként. 
 
 
Létszámok alakulása: 
 
Az önkormányzati dolgozók létszáma 2019. december 31-én 30,75 fő volt. Ebből közfoglalkoztatott 19 
fő. A létszámok tekintetében sem történt túllépés 2019. évben. Valamennyi státusz betöltésre került. 
 
Pénzmaradványunk alakulása:  
 

Pénzmaradvány alakulása (MÁK költségvetési beszámoló 7/A űrlap alapján) 
A költségvetési évben képződött bevételek és teljesített kiadások alapján pénzmaradványunk 
1.072.916.220 Ft, melyet 967.051 Ft befizetési kötelezettség és 526.211.155 Ft testületi 
kötelezettségvállalás terhel. Kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványunk 545.738.014 
Ft.  

Nettó vagyonunk a 2019. évben 12.823.435 Ft-tal növekedett, állománya az év utolsó napján 
3.727.552.651 Ft. A jelentős növekedés oka a beruházások állományának növekedése. Fontosnak 
tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű szállítói tartozásunk nem volt.. 
Hitelünk 2019. december 31. napon nem volt.     
 
 
Részesedéseink: 
 

Megnevezés   

  Mérlegben szerepeltethető Ft 

Rétság Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 86 940 000 
DMRV  11 000 
  86 951 000 
 
 
Jelentős részesedésünk van a Rétsági Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben. A 
Vállalkozás minden évben beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi munkájáról, tájékoztatja a 
tulajdonost mérlegéről. A 2019. évi beszámoló elfogadása már megtörtént. A DMRV-ben képletes, 1 
db 11 eFt-os részesedésünk van.   
 
Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom intézményi szinten elemezni.  
 
 
Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója 
 
Az intézmény csak kötelező feladatot lát el. 
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Az intézmény eredeti előirányzata 72.215.198, módosított előirányzata 91.565.590 Ft, teljesítés a 
bevételek esetében 84.260.818 Ft, a kiadásoknál 84.000.129 Ft volt.  
 
A bevételi oldalon – a kiadások alacsony szintje miatt – az intézményfinanszírozás esetében van 
magasabb szintű kiesés. A kiadások között a dologi kiadások szintje marad el a tervezettől. Az 
intézményben kiemelt előirányzat túllépés nem volt.  
 
Az intézményben 2019. évben fejlesztés nem volt. 
 
Az intézmény létszáma 14,75 fő volt. A létszám tartalmazza a városgondnokot, a kizárólag 
építéshatósági feladatokat ellátó 2 fő előadót, valamint a részmunkaidős takarítónői státuszt is.   
Az intézmény nettó vagyona 1.644.515 Ft, mely 6.926.505 Ft-tal csökkent a 2018. évi 
záróállományhoz képest. A csökkenést értékcsökkenési leírások és pénzügyi elszámolások 
csökkenése okozta.  
 
 
Napköziotthonos óvoda 
 
Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Az intézmény eredeti előirányzata 
70.529.622 Ft, módosított előirányzata 75.309.970 Ft volt, a teljesítése a bevételek esetében 
72.310.689 Ft, a kiadásoknál 69.947.767 Ft volt. 
 
Az intézmény nyitó és záró létszáma 13,5 fő. 
 
Az intézmény nettó vagyona 237.749 Ft, mely a pénzkészlet változásából keletkezett. 
 
Az intézményben előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzat esetében sem történt.  
 
 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Az intézmény eredeti előirányzata 65.687.671 Ft, módosított előirányzata 76.560.908 Ft. A 
bevételek teljesítése 71.328.194 Ft, a kiadásoké 64.558.832 Ft.  
 
2019. évben informatikai eszközök beszerzése történt 262.395 Ft értékben. 
Az intézmény nyitó és zárólétszáma 10 fő volt.   
Az intézmény nettó vagyona 8.007.441Ft. 
 
 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
 
Az intézmény eredeti előirányzata 23.784.740 Ft, módosított előirányzata 29.244.503 Ft. 
Teljesítés a bevételi oldalon 27.405.748 Ft, a kiadási oldalon 26.709.566 Ft. Fejlesztési 
kiadás az intézménynél 2019. évben nem volt. Szakemberhiány miatt folyamatosan volt üres 
álláshely.  Létszáma 5 fő volt. Nettó vagyona az év végén: 988.410 Ft volt. 
 
 

II. Ellenőrzések tapasztalatai 
 
Belső ellenőrünk az ellenőrzési terv alapján valamennyi ellenőrzést elvégezte. Különösebb 
intézkedésre okot adó hiányosságot, hibát nem tárt fel. A 2020. február havi ülésre komplett 
napirend készült a belső ellenőrzés 2019. évi tapasztalatairól. Az előterjesztés megismétlé-
sétől eltekintek. 
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Több munkafolyamatba beépített ellenőrzésen is folyamatosan érintett a pénzügyi-
gazdálkodási tevékenységünk: 
 

- havi pénzforgalmi adatszolgáltatás, 
- negyedéves mérlegjelentések, 
- normatív igényléseink. 

 
Ezekről az ellenőrzésekről jegyzőkönyv nem készül. 
 
Rendszeresnek mondhatók a közfoglalkoztatás területén végzett ellenőrzések is. Az 
ellenőrzések hibát nem találtak, javaslatokat fogalmaztak meg, melyeket igyekszünk 
betartani.  
Az Államkincstár ellenőrizte a 2017. évi beszámoló állami támogatást megalapozó 
dokumentumokat. Eltérést nem talált. 
 
Összességében elmondható, hogy 2019. évben kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást 
folytattunk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról készített beszámolót elfogadni 
szíveskedjen.  
 
Rétság, 2020. június 16. 
 
    
                                                                                                            Mezőfi Zoltán 
                                                                                                             polgármester 
 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 

végrehajtása  
 
 
3. Jogszabályi hivatkozások 

 
Fentiekben felsorolva 
 

 
4. Rendelet-tervezet - csatolva 

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

 
 

          Jámbor Lajos  
                  jegyző 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (…...) rendelete  

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
1.§ (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten 
                2.045.822.758 Ft bevételi főösszeggel 

     962.817.383 Ft kiadási főösszeggel 
               1.086.579.782 Ft  számlamaradvánnyal és 1.083.005.376 Ft  pénzmaradvánnyal -  

melyből 527.195.451. Ft kötelezettségvállalással terhelt – 555.809.925 Ft szabad 
rendelkezésű maradvánnyal jóváhagyja.  

2.§ A 2019. évi költségvetési bevételek teljesítésnek  
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1.,  7. számú,  
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, 
c) központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú,  

melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.  
3.§  A 2019. évi költségvetési kiadások teljesítésének  

a) kiadásnemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú, 
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,  
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet  

részletezésének megfelelően jóváhagyja. 
d) az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet  

  tartalmazza 
  
4.§ (1) A költségvetési kiadások 962.817.383 eFt-os főösszegéből : 
                                                                    Ft-ban 

 Összesen  
   
Működési célú kiadás:    
a) Személyi jellegű juttatás 233.172.382  
b) Munkaadót terhelő járulék 42.503.418  
c) Dologi és egyéb kiadás 257.929.922  
d) Szociálpolitikai juttatás 17.230.530  
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások                             

1.882.060 
 

    ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások                           
14.962.921 

 

    Intézményfinanszírozás 239.388.024  
Működési jellegű kiadás összesen 807.069.257  
Fejlesztési célú kiadás   
a) Intézmények felhalmozási kiadása 143.694.559  
b) Felújítási kiadás 1.524.000  
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                                 0 

 
 

 - Fejlesztési célú kiadás 
összesen 

145.218.559 

-  d) Pénzügyi műveletek 10.529.567 
-   
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(2) Az önkormányzat és az intézmények 2019. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú 
melléklet szerint elfogadja.  

  5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 
3.738.430.766 Ft -os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 
12. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.     

 
6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2019. évi  

a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú,  
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,  
c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint 

jóváhagyja. 
 

7.§ A 2019. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 527.195.451 
Ft-tal együtt, 1.083.005.376 Ft-tal  a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.  

 
8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2019. évi 

a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 10. számú, 
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú, 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető 

önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított 
költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt. 

  
 
10. § Rétság Város önkormányzati feladatainak 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 
Bevételi főösszege 1 790 517 309 Kiadási főösszege 717 601 089
előzőből
- működési bevétel 42 838 088 - személyi jellegű kiadás 66 502 916
Önkormányzati támogatás 0 - járulék 10 597 059
-  Átvett pénzeszközök 36 120 356 - dologi kiadás 211 551 848
- Helyi adó 459 405 744 - szociális ellátás 17 230 530
-Átengedett adó 8 608 951 - Pénzeszköz átadás 256 233 005
-Központi támogatás 133 598 239 előzőből intézmény

finanszírozás
239 388 024

Visszatérülés 283 632 - felhalmozási kiadás 144 956 164
-Fejlesztésre átvett 0 -fejlesztésre átadott 0
Fejlesztési bevétel 11 460 922 Pénzügyi műveletek 10 529 567
Pénzmaradvány ig.vét. 1 086 883 936 Pénzügyi befektetés 0
Megelőlegezés 11 317 441 0

 
 
Az önkormányzati feladatok 

a) mérlegét az I/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú, 
d)  létszámát a I/4. számú, 
e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú, 
f) beruházási kiadásait a I/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a I/10. számú 
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i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/11. számú, 
j) nettó vagyonát a I/12 számú 
k) vagyonleltárát a I/9. számú 
l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú, 
m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú 

 
 
11.§ Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 

Bevételi főösszege 84 260 818 Kiadási főösszege 84 000 129

előzőből     
- működési bevétel 75 003 - személyi jellegű kiadás 57 053 049
- költségvetési támogatás 0 - járulék 10 979 351

-  átvett pénzeszköz 1 969 519    
-  Önkormányzati támogatás 79 317 071 - dologi kiadás 15 967 729
-  pénzmaradvány 2 899 225 -    felhalmozási kiadás 0

 
A Polgármesteri Hivatal feladatainak  

a) mérlegét a II/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú, 
d) létszámát a II/4. számú, 
e) felhalmozási kiadásokat a II/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a II/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú 
i) vagyonleltárát a II/9. számú 
j) a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a II/10. számú 
k) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú, 
    melléklet szerint jóváhagyja. 
 

12. § Napköziotthonos óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 

Bevételi főösszege 72 310 689 Kiadási főösszege 69 947 767

előzőből     
- működési bevétel 0 - személyi jellegű kiadás 55 078 586
- költségvetési támogatás 0 - járulék 10 436 161

-  átvett pénzeszköz 0    
-  Önkormányzati támogatás 69 988 148 - dologi kiadás 4 433 020
-  pénzmaradvány 2 322 541 -    felhalmozási kiadás 0

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak  
a)     mérlegét a III/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú, 
d)  létszámát a III/4. számú, 
e) felhalmozási kiadásokat a III/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a III/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú 
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i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/11. számú, 
j) nettó vagyonát a III/9. számú 
k) vagyonleltárát a III/10. számú 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 

13. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 

Bevételi főösszege 71 328 194 Kiadási főösszege 64 558 832

előzőből     
- működési bevétel 2 176 751 - személyi jellegű kiadás 33 231 893
- költségvetési támogatás 0 - járulék 6 453 136

-  átvett pénzeszköz 0    
-  Önkormányzati támogatás 63 200 222 - dologi kiadás 24 611 408
-  pénzmaradvány 5 951 221 -    felhalmozási kiadás 262 395

 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak  

a) mérlegét a IV/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú, 
d) létszámát a IV/4. számú, 
e) beruházási kiadásait a IV/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a IV/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú 
i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, 
j) nettó vagyonát a IV/9. számú 
k) vagyonleltárát a IV/10. számú 
l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
14.. § Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban) 
 

Bevételi főösszege 27 405 748 Kiadási főösszege 26 709 566

előzőből     
- működési bevétel 0 - személyi jellegű kiadás 21 305 938
- költségvetési támogatás 0 - járulék 4 037 711

-  átvett pénzeszköz 0    
-  Önkormányzati támogatás 26 882 583 - dologi kiadás 1 365 917
-  pénzmaradvány 523 165 -    felhalmozási kiadás 0

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak  
a)     mérlegét a V/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú, 
d)  létszámát a V/4. számú, 
e) beruházási kiadásait a V/5. számú, 
f) a támogatásértékű bevételeket a V/6. számú, 
g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú 
h) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú 
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i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, 
j) nettó vagyonát a IV/9. számú 
k) vagyonleltárát a IV/10. számú 
 

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
15.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
                 Mezőfi Zoltán                                                     Jámbor Lajos 
                  polgármester                                                           jegyző  
 
  

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

  Jámbor Lajos 
                        jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 
 
2020………………. 
 
 
 
Jámbor Lajos 
     jegyző 
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őRétság Város Önkormányzatának Képvisel -
testülete

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel/Fax: 35/ 550-100
E-mail: hivatal@retsag.hu

ő ő őEl terjesztést készítette és el terjeszt : Jávorka János alpolgármester
A 2020. évi karbantartási feladatok

ŐEL TERJESZTÉS
őa képvisel -testület 2020. július 14-i ülésére

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

ű1./ A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer  bemutatása

őTisztelt Képvisel -testület!

őA  2020.  évi  Költségvetési  rendeletben  fogadta  el  a  Képvisel -testület,  hogy  a  város
őközterületi  útjainak,  csapadékvíz  elvezet  rendszereinek  és  egyéb  létesítményeinek

felújítására karbantartási tervet kell készíteni.

Folyamatban  van  az  Orgona-köz  csapadékvíz  elvezetés,  kiviteli  tervének  elkészítése.  A
megvalósítás  várható összege harminc millió  Ft.  Árajánlatok kerültek bekérésre  az  óvoda
szociális-vizes blokkok felújításának feladataira vonatkozóan. A munkálatok várható költsége
több mint húszmillió Ft.
Figyelembe kell venni a „Zöld Város” pályázathoz hozzá tett, több mint nyolcvan millió Ft
összeget is

őTisztelt Képvisel -testület!
Tudjuk  valamennyien,  hogy  nagyon  sok  feladatot  kell,  kellene  megoldani.  Az  is  világos

ő ő őmindenki  el tt,  hogy  a  pandémia  helyzetb l  ered en  elvonások  voltak,  lesznek  az
őönkormányzat költségvetését illet en. Figyelembe véve azokat az információkat amelyek a

őjárvány további veszélyéb l, illetve a gazdaságban várható hatásokból következhet, javaslom,
ő ő őhogy a 2020. évi Költségvetési rendeletben lév  összegb l képezzünk megfelel  tartalékot a

őjöv ben nem várt feladatok finanszírozására.

A Magyar Falu Program keretében pályázat került beadásra a Kossuth út járdafelújítására, a
pályázat csak az anyag költségre vonatkozik öt millió Ft összegben. Útfelújításra pályázat van
beadva a Templom útra vonatkozóan harminc millió Ft összegben. Pályázat van beadva az
Ady utcai játszótér kerítésének megvalósítására vonatkozóan, öt millió Ft összeg határig.



Öt  millió Ft összeget nyert az önkormányzat a Magyar Falu Programra beadott pályázatra az
óvoda udvar felújítására, a feladat szervezése folyamatban van.

őFigyelembe véve a beérkezett különböz  javaslatokat a közterületi karbantartási és felújítási
feladatok megvalósítására a 2020. évre vonatkozóan az alábbi feladatok elfogadását javaslom:

ő ő1./ A Rózsavölgy út felújítása, az út fels  végén lév  forgó kialakítása, a hibás helyeken a
őcsapadékvíz elvezet  árokszakaszok felújítása is szükséges. A Körtefa utcától felfelé nagyon

rossz állapotban van, több helyen meg van süllyedve a szennyvíz hálózat tisztító aknái. A
kanyar  ívekben  nem  tartja  semmi  az  útszélét.  Nagy  forgalmú  út,  emelkedése  miatt  téli
őid szakban balesetveszélyes.

ő ű ű2./ A Mez  út teljes szakaszán pókháló szer en  repedezett az aszfalt felület, a szakszer
őfelmérés  alapján  lehet  a  felújítására  konkrét  javaslatot  tenni,  igen  nagy  rajta  az  átmen

forgalom,  hiszen  két  párhuzamos  és  két  kereszt  utca  forgalmát  biztosítja.  A csapadékvíz
őelvezet  árok karbantartását is tervezni és költségelni szükséges.

ő3./ A temet  útjának felújítása, esetleges szélesítése, esetlegesen aszfalt réteggel való befedése
ő őelengedhetetlenül szükséges. A téli id szakban végzett sózás jelent sen károsította, károsítja

őa  beton  felületet.  Elengedhetetlen  feladat  a  temet  kerítésének  végleges  befejezése  is.  A
őtemet vel kapcsolatos feladatok megvalósítása régi adóssága az önkormányzatnak.

4./ A volt honvédségi sport pálya, „Sportkombinát” felújítása szintén elhúzódó feladat, 2018-
ban készült rá egy koncepció, „A” változatban zöld területek rendezése nélkül17 millió Ft,

ű„B” változatban teljes m szaki tartalommal 27 millió Ft körüli összegben.

5./ Az elmúlt hetekben lehullott csapadék mennyiség következtében, a Hunyadi soron a nem
ő ű őmegfelel  csapadékvíz  elvezetés  következtében  nagy  mennyiség  es víz  folyt  be  a
őközterületr l  az  ingatlanokba.  Az  ott  lakók  kérelemmel  fordultak  az  önkormányzathoz  a

csapadékvíz  elvezetésének  megoldása  vonatkozásában.  Javaslom  a  Hunyadi  soron  a
ő űcsapadékvíz  elvezetésének  megfelel  m szaki  felmérését  és  a  megvalósítását.  A lakosok

kérelme mellékelve.

ő ű ő6./ Fontos feladat és közcélt szolgál a Nyárfa utca elején lév  gépjárm  parkoló b vítése. A
ű ő őmegnövekedett gépjárm vek következtében szükséges a parkoló b vítése. A b vítés egyben

űmegoldás lehet arra is, hogy bizonyos járm vek ne menjenek be a parkosított zöld területre.

ő ő7./ Az önkormányzat épületén lév  es csatorna állapotának felmérése, karbantartása, javítása.

ő8./ A város közútjain található kátyúk, hibák felmérése és karbantartása. A Pet fi út-Radnóti
ő őút közötti szakasz kátyúzása, Ulicska köz zúzott k vel történ  felújítása, hengerlése.

ű9./ A Bem út állapotának felmérése és szükségszer  karbantartása.

őTisztelt Képvisel -testület!
ő A felsorolt feladatokat megfelel  szakemberrel fel kell méretni, ezekre a feladatokra árazott 

és árazatlan költségvetést kell készíttetni. Javaslom, hogy a várható munkák felmérésére 
őkérjen ajánlatot a Képvisel-testület Espár Zsolt mérnökt l, aki már tervezett és jelenleg is 

tervez feladatokat az önkormányzat részére.



őJavaslom,  hogy a  Képvisel -testület  kérjen  szakmai  véleményt  Márkus  Pál  közbeszerzési
ő ő őszakért t l,  hiszen  minden  bizonnyal  a  Képvisel -testület  által  elfogadott  „Karbantartási

ő ő őtervben” szerepl  feladatok értékükb l ered en közbeszerzés kötelesek lesznek.

ő őKérem a tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. július 1.
                                                                                                 Jávorka János
                                                                                                 alpolgármester

ő2./ El zmények, a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

őA „Sportkombinát” felújítására készült 2018-ban koncepció, mellékelve az el terjesztéshez.
A Hunyadi soron lakók adtak be kérelmet, csapadékvíz elvezetés probléma miatt, a kérelem 
mellékelve.

3./ Jogszabályi háttér

őAz önkormányzat 2020. évi költségvetésr l szóló 1/2020.(III.3.) önkormányzati rendelet.

4./ Határozati javaslatok

 ŐRÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
./2020.(VII.14.) KT. HATÁROZATA

őRétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a 2020. évre tervezett 
őkarbantartási feladatok elfogadására készített el terjesztést.

ő őA Képvisel -testület a következ  karbantartásokat kívánja 2020. évben elvégezni:
-
-
-

őA Képvisel -testület a karbantartási feladatok felmérésére, árazott és árazatlan költségvetés 
ő őelkészítésére Espár Zsolt tervez t l kér árajánlatot.

ő ő őA Képvisel -testület elfogadja, hogy Márkus Pál közbeszerzési szakért t l a tervezett és 
őKépvisel -testület által elfogadott feladatokra kérjen a közbeszerzésre vonatkozóan szakmai 

állásfoglalást.
őA Képvisel -testület a szükséges karbantartási feladatok végrehajtásáról, az állapotfelmérést 

őkövet en, az elkészült árazott és árazatlan költségbecslés függvényében dönt.

őHatárid : folyamatos
ő őFelel s: Mez fi Zoltán polgármester

Záradék
űA Tájékoztatás szabályszer , a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

                                                                                                           Jámbor Lajos
ő                                                                                                                 jegyz
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Beszámolót készítette: Tánczos Miklós rendőrkapitány    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésébe alapján elkészült a Rétsági 
Rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról készített beszámoló, melyet az előterjesztéshez csa-
tolok. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2020. június 29. 
 
                                                                                                           Mezőfi Zoltán 
                                                                                                           polgármester 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

III. Fejezet 
A RENDŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE *  

8. § (4) *  A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a telepü-
lés közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a 
rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be. 
(5) *  Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővárosi) ön-
kormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt eluta-
sítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányhoz, a 
megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése az országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat. A me-
gyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, illetőleg az országos rendőrfőkapitány köteles az önkormány-
zatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a 
rendőri vezető felelősségét, illetőleg alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az 
önkormányzatokat tájékoztatni kell. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, az országos rendőr-
főkapitány köteles a közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges 
szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni. 
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4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2020. (VII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Rendőrkaptányság 
2019. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2020. évre eredményes munkát kíván a kapitány-
ság valamennyi dolgozójának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalma 

         Jámbor Lajos 
                 jegyző 



 
 

RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
 
 
 
Szám: 12040/239/2020.ált. 
 
 
JÓVÁHAGYOM! 
 
Salgótarján, 2020. május 15. 
 
 

Dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 

rendőrfőkapitány 
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BESZÁMOLÓ 
A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rétsági Rendőrkapitányságának 
2019. évben végzett tevékenységéről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, a Rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésébe foglalt kötelezettségemnél fogva, 
tájékoztassam a Tisztelt Képviselő Testületet. 
  
A Rétsági Rendőrkapitányság 2019. évben, az ágazati célkitűzésekben és szervezeti 
teljesítményminimumokban meghatározottak szerint és a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság éves munkatervében meghatározottak alapján látta el feladatait. Tette mindezt a 
normatív és a részére biztosított gazdálkodási keretek között. 
 
Első számú célkitűzésünk az illetékességi terület lakosságának, szubjektív 
közbiztonságérzetének, a közterületek rendjének javítása. A bűnözés visszaszorítása 
érdekében aktív megelőző tevékenységgel, a társadalmi önszerveződések széles körű 
bevonásával és minél eredményesebb felderítői munkával kívánunk előbbre lépni. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság részére rendelkezésre állnak azon technikai és személyi 
feltételek, amelyek az alaprendeltetésből adódó szakmai feladatok, kívánt szinten történő 
végrehajtását biztosítják. 
 
Szakmai munkánk során arra törekszünk, hogy fegyelmezett, hivatástudattal végzett 
munkával, a város lakossága által elvártható színvonalon védjük a köz biztonságát, teljesítsük 
bűnüldözési feladatainkat. Erre biztosíték a Rétsági Rendőrkapitányság jól felkészült, 
szükséges szakmai gyakorlattal rendelkező, és hivatása, valamint feladatai iránt elkötelezett 
személyi állománya. 
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I. KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 
 

1. Bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a 
közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága 

 
1.1.  A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 
2019-ben 285 db volt a regisztrált és befejezett bűncselekmények száma a Rétsági 
Rendőrkapitányság illetékességi területén, ez csökkenést jelent az előző évben regisztrált 325 
bűncselekményhez képest. A regisztrált bűncselekmények száma - a 2017-es, az ismert 
„okmányirodás ügy” miatt kiugró volt -, de az elmúlt öt év adatait tekintve megfigyelhető, 
hogy a korábbi években a bűncselekmények száma alig változott.  
Rétság városában 2019. évben 46 bűncselekmény vált ismertté, 2018-ban 43 esetet 
regisztráltak. A tavalyi évben regisztrált bűncselekmények a 2017-es évben ismertté vált 
bűncselekmények számától jelentősen kevesebb, mivel a 2017-ben regisztrált 150 
bűncselekményből 101 a korábban feltárt „okmányirodás ügy”-höz kapcsolódik, melyben az 
eljárás más nyomozóhatóság előtt folyt, de ha összevetjük a korábbi évek adataival, látható a 
pozitív irányú változás.  
 
2019-ben az elkövetett bűncselekmények száma alapján, a legfertőzöttebb területnek Rétság 
város, valamint a nagyobb lélekszámú és területű Diósjenő, Nagyoroszi, Romhány és Szátok 
települések számítottak.  
 
Az illetékességi területünkön 2019. évben Ősagárd és Pusztaberki településeken nem történt 
rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény. A legkevesebb bűncselekményt Alsópetény, 
Berkenye, Horpács és Kétbodony községekben követték el. 
 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 
A korábbi években tapasztalt csökkenő tendencia 2018. évben megszakadt e bűncselekményi 
kategóriában. Számuk az előző évi 89-ről 104-re emelkedett, amely jelentősnek mondható. A 
közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 93,0% volt 
2019-ben. 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2019-ben Rétság város tekintetében is 
emelkedő tendenciát mutat, az elmúlt évekhez viszonyítva 18 esetre nőtt.   
 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 
fertőzöttség) 

 
A 100 000 lakosra vetített bűncselekmények aránya is, a bűncselekmények számának 
csökkenésével és alakulásával arányosan alakult.  
A Kapitányság illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített 
aránya 1178 volt. Előző évben a fertőzöttség mutatója 1347 volt. Ez az arányszám 2014. 
évben volt a legmagasabb 4661, amely a nagy bűncselekményi számot tartalmazó 
sorozatügyeknek betudhatóan volt ilyen magas.    
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1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag 
elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 

 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekmények 
dominálnak, az elmúlt évekhez hasonlóan.  
2016. évben 190 kiemelten kezelt bűncselekmény miatt folytattunk eljárást, ehhez képest 
2018. évben mindössze 126 ilyen bűncselekmény jutott a tudomásunkra, amely 2019-ben 
tovább csökkent 122-re.  
 
Fenti adatokból Rétság várost érintően - a 14 féle kiemelten kezelt bűncselekmény 
tekintetében - emelkedés tapasztalható, mivel 2016-ban 21, 2017-ben 20, 2018-ban 11 és 
2019. évben pedig 19 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el. 
 
Ezen cselekmények nyomozás eredményességi mutatója az értékelt évben jónak tekinthető 
75,6 %-kal. Ez a mutató 2016-ban 58,6%, 2017-ben 72,4 %, 2018-ban 78,2 % volt. 
 
2019-ben a Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén lopás elkövetése miatt 54 
esetben indult eljárás az előző évi 60-hoz képest. Ezen belül lakásbetörés az előző évi 8 
esethez képest 7 esetben történt. 
A lopások száma Rétság városában 2017-ben 13, 2018-ban mindössze 1, míg 2019-ben ez a 
szám 8-ra emelkedett. Lakásbetörés 2017 óta Rétság városban nem történt. 
 
E két, a lakosságot leginkább irritáló bűncselekményi kategória az ismertté vált 
bűncselekmények jelentős hányadát teszi ki. Az elmúlt éveket megvizsgálva látható, hogy a 
lopás bűncselekmények száma a 2018-as évhez képest emelkedett, de a korábbi évekhez 
képest csökkent.  
 
Az értékelt időszakban a lopás bűncselekményi kategórián belül nem tapasztaltunk új, a 
területünkön eddig még ismeretlen elkövetési módszert.  
 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén rablás bűncselekmény elkövetése miatt 
2016-óta, Rétság település vonatkozásában 2014-óta nem folytattunk eljárást.  
A Kapitányság illetékességi területén 2015-től emberölés nem történt.  
 
A testi sértés elkövetése miatt indított eljárások számában az utóbbi években stagnálás 
látszik, a tudomásunkra jutott bűncselekmények száma 18 és 30 között mozog, 2018-ban 18, 
2019-ben 19 ilyen cselekményt regisztráltunk. Rétság városban az elmúlt évben testi sértés 
bűncselekmény 3 esetben történt.  
 

1.5-1.6. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények 
szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények 
alapján); Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt 

érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő - személyes adatot nem 
tartalmazó - nyilvános információk rövid összefoglalása 

 
A fokozott rendőri jelenlétnek és a bűnmegelőzési tevékenységnek és az állampolgári 
fegyelemnek köszönhetően ilyen jellegű bűncselekmény a Kapitányság illetékességi területén 
2019. évben nem történt. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése 
 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
 
A nyomozáseredményességi mutató a Kapitányság teljes állományának becsületes, 
lelkiismeretes munkáját dícséri, a mutatóink országos és megyei összehasonlításban is több 
éve folyamatosan az élen járnak.  
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában a nyomozáseredményességi 
mutatók a korábbi évekhez hasonlóan magas szinten vannak, 2019-ben e bűncselekményi 
körben 93,0% volt. Jól látható, hogy a megfeszített, kiváló szakmai munka eredményeképp 
szinte valamennyi közterületen elkövetett bűncselekmény elkövetőjének kiléte felderítésre 
került.  
 
A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások nyomozáseredményessége a 2018-as 
évben 60,7 % volt, 2019-ben ez a mutató 58,1 %-ot mutatott. Az ilyen jellegű 
bűncselekmények ismeretlen elkövetőit többnyire sikerült felderíteni.  
 
Az értékelt időszakban új módszert, eszközt - a klasszikus kriminalisztikai eszközökön és 
módszereken túl - nem alkalmazott a bűnügyi állomány a felderítő munka során. A felgyorsult 
információáramlás révén tudunk olyan kapitányságokat megkeresni, akikkel a sikeres 
együttműködés eredményeként javult az ismeretlen elkövető/elkövetők személyének 
felderítési aránya. 
 
Nehezíti a felderítést, hogy az állampolgárok biztonságérzete alacsony, védtelennek érzik 
magukat a bűnözőkkel szemben, -bár ilyen nem fordult elő - tartanak az esetleges 
megtorlásuktól. Akik bűncselekmények tanúi, illetve akik a bűncselekmények és azok 
elkövetőivel kapcsolatos információk, adatok birtokában vannak, közülük többen nem merik 
vállalni az együttműködést a hatósággal.     
 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója 

 
2018-ról 2019-re a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 89-ről 104 esetre nőtt, a 
bűncselekmények eredményes nyomozása még így is 93,0 %-os volt. 
Rétságon, közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmény 2017-ben nem volt, 2018-ban 4, 
2019-ben 8 esetet regisztráltunk. 
 
2018. évben a Rétsági Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt és illetékességi területén 
elkövetett garázdaság bűncselekmény miatt 33, 2019-ben 35, Rétság városban 2017-ben 3, 
2018-ban 9, 2019-ben 4 büntetőeljárás indult. A nyomozáseredményességi mutatónk 93,9 
%-os volt. 
 
A közterületen történő nagyobb számú rendőri - polgárőri - jelenlét visszatartó erő a 
bűncselekmények megvalósulása tekintetében.  
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2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények1 
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 
Az elmúlt évben a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság hatáskörébe utalt, de a Rétsági 
Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett regisztrált, kiemelten kezelt 
bűncselekmény nem történt. 
 

3. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása 
 

A Rétsági Rendőrkapitányság 2018. évben 97 esetben, 2019-ban 93 esetben indított 
szabálysértési előkészítő eljárást, ebből tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 72 
esetben történt, amelyek közül kiemelkedő a lopással elkövetett szabálysértési (27 ügy) és a 
szándékos rongálással elkövetett szabálysértési (27 ügy) ügyek száma. 
 
Az előző évhez viszonyítva a tulajdon elleni szabálysértési ügyek közül a lopással elkövetett 
ügyek számában kisebb mérvű csökkenés (34 estről, 27 esetre), míg a szándékos rongálással  
elkövetett ügyek száma, nagyobb mérvű emelkedés (18 esetről, 27 esetre) mutatható ki. 
Említést érdemel még, hogy csökkent a garázdaságok száma (9 esetről, 0 esetre). A többi 
tényállás esetében stagnálás vagy minimális emelkedés mutatható ki. 
 
A Kapitányságunkon kezdeményezett előkészítő eljárások befejezését követően a 
szabálysértési eljárást a Balassagyarmati Járásbíróság folytatja le. A 2019-es évben 97 darab 
szabálysértési előkészítő eljárás került befejezésre, amelyből 72 ügy volt tulajdon elleni 
szabálysértés.  
 
A befejezett ügyek közül a Balassagyarmati Járásbíróságra 33 darab ügy került megküldésre, 
amelyek közül 3 ügyben került sor gyorsított bírósági eljárás lefolytatására. A gyorsított 
eljárások során 4 fő őrizetbe vételére került sor, 3 személyt tulajdon elleni szabálysértés 
(lopás) és 1 személyt távoltartó határozat szabályainak megszegése szabálysértés elkövetése 
miatt vettünk őrizetbe, a személyekkel szemben a gyorsított bírósági eljárás lefolytatták, 
esetükben elzárás kiszabásáról rendelkezett a bíróság. 
 
Az egyéb lopás szabálysértési ügyek felderítési mutatója 54,17 %-os volt. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányságon az elzárással is sújtható szabálysértések tetten ért 
elkövetőivel szemben minden esetben vizsgáljuk azt, hogy a gyorsított bíróság elé állítás 
feltételei fennállnak-e. Amennyiben nincs kizáró körülmény, úgy a tetten ért elkövetőt 
előállítjuk az őrizetbe vételének elrendelése érdekében. Tapasztalatunk, hogy az előző 5 év 
eredményes munkája és a jelentős számú őrizetbe vétel visszatartó erővel bír. 
 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság működési területét kettészeli a 2-es számú nemzetközi fő 
közlekedési útvonal. A működési területet érinti a 22-es számú út, a településeket alsórendű - 
időnként gyengébb minőségű - útvonalhálózat köti össze. 
 
A terület közlekedésbiztonsági helyzetét a 2-es számú főútvonal jelentősen befolyásolja. 
  

                                                 
1 lsd 1. számú melléklet 
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Az úthálózat nagy része erdős területek mellett húzódik, ahol az átvonuló vadak okoznak 
problémát.  A balesetek számának alakulását a téli időjárás nagymértékben jelentősen nem 
befolyásolja, azonban a 2-es számú főútvonalon a forgalom zavartalanságának biztosítása 
jelentős rendőri és közútkezelői részvételt igényel a domborzati viszonyok miatt. 
 
2019-ben az úthálózatban, infrastruktúrában jelentős változás nem történt. 
 
A 2018-ban bekövetkezett személyi sérülésessel járó balesetek száma 42-ről 2019-ben 39 
esetre csökkent, melyekben összesen 50 fő sérült. Halálos közúti baleset nem történt. 
 
A balesetek bekövetkezésének fő oka a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az országos 
viszonylatban is kimutatott gyorshajtás - nem az út- és időjárási viszonyoknak megfelelő 
sebesség megválasztása -, emellett a kanyarodás, az előzés és az elsőbbségadás szabályainak 
megszegése szerepel a fő kiváltó okok között. 
 
2019. évben a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontokkal a 
sebességmérést a Balassagyarmati Rendőrkapitánysággal közösen üzemeltetett 
mérőkészülékkel rendszeresen hajtottunk végre. 
 
2019. évben a személyi sérüléses balesetek számában csökkenés figyelhető meg.  
A balesetek számának csökkentése érdekében a legnagyobb forgalmú útszakaszainkon 
folyamatos a rendőri jelenlét, a sebességmérő készüléket is leggyakrabban ott alkalmazzuk. A 
komplex feladattervben meghatározottak szerint az ittas fokozott ellenőrzéseket, a finn 
módszeres ittas ellenőrzéseket végrehajtjuk.  
 
Alkoholszondát 2019. évben 12.046 alkalommal alkalmaztunk, amelyből pozitív eredményt 
39 esetben - minden 300. ellenőrzött járművezetőnél - mértünk.  
 

5. Az illegális migráció helyzete 
 (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a visszaszorítás érdekében tett intézkedések) 

 
Az illegális migrációval kapcsolatos fokozott ellenőrzést komplexen hajtjuk végre a Rétsági 
Rendőrkapitányság illetékességi területén található 25 településen. 
Társhatósággal közösen, havi rendszerességgel idegenrendészeti fokozott ellenőrzést 
hajtottunk végre. A feladatok egy részét a közlekedési komplex ellenőrzés részeként végeztük 
el.  
2019. augusztus 03-tól napi 8 órában, majd augusztus 09-től napi 4 órában hajtunk végre 
Nagyoroszi COOP ABC előtt migrációs ellenőrzést, amely során az országhatár irányába 
közlekedőket ellenőrizzük. 
 
Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt 1 fő román 
állampolgárral szemben folytattunk le gyorsított szabálysértési eljárást, 1 fő cseh állampolgár 
részére helyszíni bírságot szabtunk ki.   
 
2019. december 20-án 13.00-kor Rétság, Rákóczi u. 8-10. szám előtt 4 fő afgán állampolgár 
elfogására került sor, akik egy lengyel honosságú kamion rakodóteréből kerültek elő.  
Az elfogott személyek személyazonosságukat és magyarországi jogszerű tartózkodásukat 
igazolni nem tudták. 
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 A kamion rakodóterébe még szerb oldalon, embercsempész segítségével jutottak be. A szerb-
magyar államhatárt 2019. december 20-án, a reggeli órákban lépték át illegálisan a kamionban 
megbújva. Velük szemben idegenrendészeti eljárás lefolytatására került sor. 
 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete  
(a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a mélységi ellenőrzési, valamint az 

idegenrendészeti tevékenység végrehajtása) 
 

A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén nincs államhatár-szakasz.  
A 2019-es évben a Csongrád MRFK illetékességi területén határmegerősítési feladatok 
végrehajtásában december hónapban 1 alkalommal 2 fő vett részt.  
A macedón-görög határszakasz megerősítésében a Járőr- és Őrszolgálati Alosztály 
állományából 1 fő járőrparancsnok, 4 alkalommal 1-1 hónap időtartamban, 1 fő 
szolgálatirányító parancsnok 1 alkalommal, 1 hónap időtartamban vett részt.  

 
 

II. A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG 
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 
 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 
idegenforgalmi területek biztonsága  

(létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány/lakosság aranya) 
 
A közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása, ezen belül a 
közterületi járőrszolgálat – a rendőrség láthatóbbá tétele - az egyik alapvető feladatunk, amely 
egyben a rendőri tevékenység klasszikus, meghatározó eleme.  
A közbiztonság fenntartásának, a bűnözés elleni küzdelemnek, a közterület rendjének és a 
lakosság biztonságérzetének és a rendőrség iránti bizalmának egyik legfontosabb láncszeme 
az aktív egyenruhás rendőrök folyamatos közterületi jelenléte, az ellenőrző-szűrő tevékenység 
végzése, a bekövetkezett eseményekre történő gyors, szakszerű és kulturált reagálás, a 
lakossággal való kapcsolattartás. 
 
A Rendészeti Osztály fő célkitűzése: a lakosság biztonságérzetének növelése, a közterületi 
szolgálat erősítésével a közterület rendjének fenntartása. 
 
A közterületi szolgálatot ellátó állomány átlag életkora és a végrehajtói tapasztalata az 
országos átlagnál lényegesen jobb, tevékenységüket felkészült szolgálatparancsnokok és 
területüket jól ismerő körzeti megbízottak (továbbiakban KMB) segítik. 
 
A közterületi jelenlétet napszakonként 1 pár járőr biztosította egy szolgálati gépkocsival, 
továbbá illegális migrációs járőrszolgálatot az alap járőrszolgálaton felül naponta általában 1-
2 pár járőr látott el, amelyben a Rendészeti Osztály teljes állománya részt vett havi, változó 
mértékű túlórakeret felhasználásával.  
 
Segítséget nyújtottak továbbá a programba bevont polgárőrök, valamint az egyes rendészeti 
feladatot ellátó személyek (például a halőr) is. 
 
A 2019. évben a járőrszolgálat folyamatosságát továbbra is a KMB állomány járőrszolgálatba 
vezénylése is biztosította. 
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A Rendészeti Osztály hivatásos állománya vezényléses szolgálati időrendszerben látta el 
szolgálatát. A járőrszolgálat ellátása előre meghatározott járőrkörzetekben történt.  
A járőrszolgálatba vezényelt körzeti megbízottak szolgálatukat a működési körzetükben látták 
el. 
 
A fentieket összefoglalva fő célkitűzés, hogy továbbra is tartani kell az állomány intézkedési 
aktivitását, ezáltal is csökkenteni a közterületen elkövetett bűncselekmények számát.  
Ezen cél elérését, a gyakoribb gyalogos közterületi járőr szolgálat, valamint a körzeti 
megbízottak közterületi szolgálatainak növekedésével valósítjuk meg. 
A rendőrségbe vetett bizalom és az állampolgárokkal való szélesebb körű kapcsolat 
kialakításában fontos szerepet szánunk körzeti megbízottjainak, akik a város mellett a kisebb 
településeken is, a legfontosabb láncszemét képezik a lakosság és a rendőrség közötti 
kommunikációnak. 
 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok 
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására 

vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén található 25 településen a rendőri jelenlét 
alapvetően a létszámviszonyoktól függött. A közterületi szolgálat reagáló képessége jónak 
értékelhető. 
A szolgálatok tervezésekor meghatároztuk azokat a területeket és időpontokat, amelyeknél 
elengedhetetlen a rendőri jelenlét, azonban sok esetben váratlan események, vagy előre be 
nem jelentett rendezvények, felkérések miatt ezeket a helyzet elemzést követően rugalmasan, 
az aktuális közbiztonsági helyzetnek megfelelően módosítjuk.   
Figyelembe vettük az elmúlt időszak helyi tapasztalatait, a lakosság, önkormányzati, szociális 
és családügyekkel foglalkozó, civil szervezetek, köznevelési intézmények, közbiztonságról 
alkotott véleményét és az illetékességi területre vonatkozó helyzetértékelés alapján, de 
minden esetben a hatályos jogszabályok szerint terveztük meg a közterületi rendőri jelenlétet. 
 
A bűnügyi és közbiztonsági helyzetet értékelve fokozottabb rendőri jelenlét Rétságon és 
Szátokon szükséges, de kiemelt figyelmet fordítunk a 2-es számú főútvonal forgalmára, amely 
miatt gyakrabban látunk el közterületi szolgálatot Nagyoroszi és Szendehely térségében is.  
A bekövetkezett jogsértések, tendenciák folyamatos elemzésének és értékelésének 
eredményeit figyelembe véve határozzuk meg azokat az útvonalakat, helyeket és időpontokat, 
melyek rendszeres ellenőrzése tovább javítja az illetékességi terület bűnügyi és közbiztonsági 
helyzetét. 
Átgondolt szolgálatvezényléssel oldottuk meg a közterületi állomány folyamatos reagáló 
képességének fenntartását, amely alapján valamennyi felmerült váratlan szolgálati feladat, 
körülmény esetén is képesek vagyunk azonnal intézkedni.   
Az intézkedési aktivitás jó színvonalú, sokszor kiemelkedő volt, annak ellenére, hogy 
csökkent az igazoltatások, valamint az alkoholszondás ellenőrzések száma. A kiszabott 
helyszíni bírságok száma tovább nőtt. 2017-ről 2018 évre a helyszíni bírságok kiszabását 
megduplázódott, majd 2019-ben 3,72 %-kal túlléptük az előző évi helyszíni bírságok számát. 
Jelentős része sebesség túllépésből adódott. 
 
Az illetékességi területünkön működő polgárőr egyesületek tagjaival rendszeresen látunk el 
közösen szolgálatot, amelyre 2019-ben 252 alkalommal, 797 fő polgárőrrel, 3.681 órában 
került sor. Tevékenységüket ezen a fórumon is szeretném elismerni és megköszönni! 
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A Készenléti Rendőrség járőrei, valamint kutyás és lovas szolgálata megerősítő erőként több 
alkalommal támogattak bennünket feladataink minél hatékonyabb ellátásában Rétságon, 
Szátokon és Diósjenő községekben. Megjelenésük, mobilitásuk, felkészültségük révén – a 
mellet, hogy jelenlétük fokozta a rendőri jelenlétet-, szolgálatellátásukkal hozzájárultak a 
közrend és közbiztonság fenntartásához, és megelőzési feladatainkhoz.  
 

3. A rendezvénybiztosítások 
 
Az illetékességi területen megrendezésre kerülő nagyobb rendezvények rendezőivel minden 
esetben felvesszük a kapcsolatot a rendezvényt megelőzően és közösen elemezzük a 
közbiztonság helyzetet, valamin a szükséges biztosítást.  A rendezvénybiztosítást terv alapján 
egy alkalommal hajtottunk végre, 2019. július hónapban a Bánkitó Fesztivál ideje alatt, 
rendbontásról, garázda jellegű magatartásról bejelentés nem érkezett és a tudomásunkra sem 
jutott.  
 
A rendezvények biztosításában minden esetben részt vesznek a polgárőrség tagjai, akikkel a 
kialakult kapcsolat kiválónak jellemezhető. 
 
2019. évben a gyülekezési jogról szóló - 1989. évi III. törvény és a módosított - 2018. évi LV. 
törvény hatálya alá tartozó rendezvény megtartására nem került sor. 
 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 
végrehajtott rendőri feladatok 

(különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések) 
 

2019-ben katasztrófahelyzet a Kapitányság illetékességi területén nem történt. 
A Helyi Védelmi Bizottsággal rendszeres a kapcsolat, a gyakorlatokon, értekezleteken minden 
esetben részt veszünk. 

 
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 
A körzeti megbízotti szabályzat hatályba lépése óta az illetékességi területen két körzeti 
megbízotti csoport került kialakításra Romhány és Diósjenő székhellyel.  
 
A két csoportban 1-1 fő KMB csoportparancsnok és 6-6 fő körzeti megbízott teljesít 
szolgálatot. Az új csoportkialakítás nem befolyásolja azt, hogy a korábbi székhelyeken lévő 
irodákat a szolgálati feladatok ellátására használjuk. A csoportokba beosztott KMB-seknek 
meghatároztuk, hogy ki, melyik településen látja el feladatait. 
A rendőrség által használt informatikai rendszer végpontját valamennyi irodához kiépítették.  
A körzeti megbízottak a járőri létszám alakulása miatt jelentős számban látnak 
járőrszolgálatot, azonban annak érdekében, hogy az alapfeladataikat is el tudják végezni, a 
járőrkörzet leírás alapján látják el a szolgálatot, melyek megegyeznek a KMB körzetekkel.  
 
A KMB szolgálatok tervezésénél figyelembe vesszük az egyéb közrendvédelmi és a bűnügyi 
szolgálati ágak vezénylését is, így nagy részben állandó jelenlét biztosítható minden 
településen. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a megyében működő polgárőr szervezetek is.  
A fentiek alapján a rendőri jelenlét teljes időbeli lefedettsége megoldott, az elmúlt évekhez 
képest javult.  
Ezeken a területeken is, ha a közbiztonsági helyzet úgy kívánja, rendszeresen szolgálati 
átfedéssel más szolgálati ágak bevonásával biztosítani kell a folyamatos rendőri jelenlétet.  
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6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 
A tevékenység-irányítási központ (továbbiakban TIK) munkatársai közvetlenül - a 
szolgálatparancsnokok segítségével - irányítják a rendőrkapitányságok, köztük a Rétsági 
Rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó beosztottainak szolgálati feladat 
végrehajtását. 
A tevékenység-irányítási központba, vagy a hívásfogadó központokhoz beérkező állampolgári 
bejelentések alapján a szükséges információk közlése mellett küldik helyszínre a megfelelő 
szolgálati egységet. A szolgálat során az egységek mozgását, tevékenységét folyamatosan 
kontrollálják. Minden közterületen szolgálatot ellátó egység megjelenik a TIK munkatársai 
által használt úgynevezett TIR térképen (GPS alapú járőrkövető rendszeren), így a bejelentett 
cselekmény helyszínéhez legközelebbi egységet, illetve a megfelelő létszámú rendőri erőt 
tudják küldeni. 
A TIK-kel kapcsolatban az együttműködés megfelelőnek mondható. A feladatok 
összehangolása és az információáramlás jó szintű, folyamatos. A szolgálatirányító parancsnok 
a TIK tevékenységirányító rendelkezésére álló információkat kiegészíti a saját helyi 
(személyes) információival, illetve a TIK által címre küldött egységek munkáját szükség 
esetén a helyszínen segíti, illetve ellenőrzi. 
A közterületi szolgálatot ellátók irányítását a TIK mellett a szolgálatirányító parancsnok is 
végzi. E mellett elemzi és értékeli a rendelkezésre álló adatokat, információkat, majd ezek 
birtokában kiadja a feladatot a végrehajtó állomány részére. 
A helyszínekre való átlagos kiérkezési idő 17:27 perc volt. A reagálási idő alakulását 
nagymértékben befolyásolja illetékességi területünk nagysága, domborzata, útviszonyai, 
hiszen két végpontja 40 percre található egymástól.  
 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység  
(szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, kábítószer-rendészet) 

 
Helyszínen 10 fő személy- és vagyonőr, valamint 14 fő egyéni vállalkozó személy- és 
vagyonőr ellenőrzésére került sor, amely ellenőrzést a Rendészeti Osztály járőri állományával, 
valamint két alkalommal a Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Szakigazgatási Szervével közösen hajtottunk végre. Hiányosságot az ellenőrzések során nem 
tártunk fel. 
Vadászat ellenőrzést 2019-ben 4 alkalommal, 24 vadászt érintően végeztünk. 
9 db bejelentés érkezett pirotechnikaii termék felhasználásának jóváhagyására. Hiányosságot 
nem tártunk fel, a pirotechnikai termékek felhasználása a bejelentésben foglaltak szerint 
történt. Tűzijátékot az engedélyezett 9 esetből 8 alkalommal ellenőriztünk. 
34 fegyvertároló-helyet ellenőriztek a KMB-sek, hiányosságot nem tártak fel.  
 
A Rétsági Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztályon 268 
szabálysértési ügy iktatására került sor, melyekben átlagosan 23 nap alatt folytattuk le az 
eljárásokat. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányságon a közigazgatási eljárások száma 2018-ban 530 volt és ez a 
számadat 2019-ben 412-re csökkent. Túlnyomó részben a biztonsági öv használatának 
elmulasztása, néhány esetben ittas vezetés miatt indultak. A közigazgatási eljárások számának 
csökkenésének oka az állampolgárok jogkövetőbb magatartása és a fokozott rendőri jelenlét. 
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8. A bűn- és baleset-megelőzés 
 

A bűnmegelőzési főelőadó - a közlekedési főelőadó kíséretében - a Kapitányság illetékességi 
területéhez tartozó óvodákban, átalános iskolákban, gyermekotthonban, továbbá évente 
kétszer az illetékességi területünkön működő nyugdíjas klubokban tart bűnmegelőzési 
előadást.  
 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai. 
 
Munkatársunk részt vesz jelzőrendszeri tanácskozásokon, illetve konkrét esetekben 
esetmegbeszéléseken. Gyakran pedagógusok hívják segítségül iskola rendőrünket, illetve 
kérik fel a rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadóját osztályfőnöki órák megtartására, a 
diákok között mind gyakrabban megjelenő agresszivitás kezelésére érdekében.   
 

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai 
prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók). 
 

A gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnügyi helyzet számarányát tekintve nem 
változott az előző évekhez képest, illetékességi területünkön az országos átlag alatt marad a 
gyermek és fiatalkorúak sérelmére és általuk elkövetett bűncselekmények számaránya. 
Az oktatási intézményekben jelen van az agresszivitás. A kialakult helyzetek megoldása az 
„Iskola rendőre” segítségével könnyebb, nem beszélve az egyenruhás rendőr jelenlétének a 
bűncselekmények megelőzésére gyakorolt hatásáról. 
A pedagógusok munkáját megkönnyíti az iskola rendőre, valamint a baleset- és 
bűnmegelőzési tevékenységet folytató kollégák jelenléte az oktatási intézményekben. A 
kollégák képzése, felkészítése folyamatosan zajlik.  
 

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete. 
 
Kiskorúak elleni családon belüli erőszakos bűncselekmények kapcsán jellemzően testi sértés 
keletkezik, jellemző a szülők, családok pénztelensége, alacsony jövedelme, az alacsony 
iskolázottság, az alkoholizáló életmód. A szülők közötti konfliktus során gyakran testi sérülés 
keletkezik, a konfliktus társas kapcsolati válság során alakul ki, amelynek tanúja sok esetben a 
kiskorú családtag.  
 
Jelzőrendszeri tagként folyamatosan jelen vagyunk a települések éves jelzőrendszeri 
értekezletein és a családsegítő szolgálatok kezdeményezésére esetmegbeszéléseken veszünk 
részt. Kapcsolatot tartunk az oktatási intézmények vezetőivel.  
Családon belüli erőszakos cselekmények esetén a jelzések azonnal megküldésre kerülnek a 
családsegítő szolgálatnak.  

 
8.4. Áldozatvédelem. 

 
A rendőri intézkedések során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az áldozati jogok 
maradéktalanul érvényesüljenek és az áldozat megfelelő tájékoztatást, valamint segítséget 
kapjon. Az áldozatok meghallgatása azok kíméletével és személyiségi jogainak maradéktalan 
tiszteletben tartásával történik, kiemelt figyelmet fordítva a másodlagos áldozattá válás 
elkerülésére. 
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8.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség 
kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai). 

 
A drogprevenciós összekötő minden hónap 1. és 2. keddjén telefonos ügyeletet illetve 3. 
keddjén személyes fogadóórát tart.  
Folyamatosak az ellenőrzések a nagy tömeget vonzó, zenés szórakozóhelyeken. 

 
8.6. Megelőző vagyonvédelem. 

 
Folyamatosak az ellenőrzések nagy tömeget vonzó szórakozóhelyeken, falunapokon, 
rendezvényeken, valamint a preferált területeken a járőri jelenlét biztosításával igyekszünk a 
megelőzés érdekeit is szolgálni. 
A kiemelt kockázatú csoportba áldozattá válás szempontjából a gyermek és fiatalkorúak, az 
idősek (60 év felettiek), valamint a fogyatékkal élők tartoznak. 
A leginkább védelemre szoruló korosztály - a gyermek és fiatalkorúak mellett - az idősek 
korosztálya, őket érinti elsősorban a csalás és a besurranásos, trükkös lopás bűncselekmények.  
 
Idősek otthonában minden évben két alkalommal bűnmegelőzési előadások alkalmával hívjuk 
fel a figyelmet az érintett korosztálynak azokra a bűncselekményekre, amikre koruknál fogva 
esendőbbek, valamint, hogy ezeket milyen biztonsági intézkedésekkel tudják megelőzni, 
illetve kiküszöbölni. 
 
Az illetékességi területünkön előforduló esetekben az egyes település csoportokat azonnal 
értesítjük, a környező településen élők figyelmét felhívjuk a veszélyre, ha közelünkben lévő 
más illetékességi területen ilyen jelleget mutató bűncselekményről szerzünk tudomást, 
igyekszünk a figyelmet megelőző jelleggel felhívni az érintettek esetében.  
 

8.7. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottság 
tevékenységének és programjainak bemutatása. 

 
Felkérések alapján több rendezvényen is részt vettünk (majális, falunap, családi- és 
gyermeknap). A gyermekek részére kerékpáros ügyességi pályát állítottunk fel, illetve a 
gyermekek és a szülők részére tesztlapokat biztosítottunk. Több alkalommal juttattunk ki az 
iskolák részére pályázati felhívásokat, illetve az előadásokon, oktatásokon, rendezvényeken a 
rendelkezésünkre álló szóróanyaggal hívtuk fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre. 
 
Tanítási időszakában naponta láttunk el polgárőrökkel közös szolgálatot Rétságon a 2-es 
számú főúton a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél a Rétsági Általános Iskolába közlekedő 
gyermekek közlekedésének biztonsága érdekében. 

 
8.8.  „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” 

program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 
 
A 2019. évben az „Iskola rendőre” program keretén belül igyekeztünk minél több oktatási 
intézménybe eljutni. Baleset megelőzési foglalkozásokat tartottunk többek között a Nézsa, 
Keszeg, Felsőpetény, Nógrád, Rétság, Romhány, Nőtincs, Borsosberényi Általános 
Iskolákban, illetve a Diósjenői, Ősagárdi, Nőtincsi Óvodában. Próbáltuk a gyerekeket az 
életkoruknak megfelelően a közlekedés legfontosabb szabályaival megismertetni, valamint - 
amennyiben lehetőség adódott - a megismert szabályokat játékos formában is megpróbáltuk 
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alkalmazni és több alkalommal kerékpáros ügyességi pályát is felállítottunk a foglalkozások 
színesítése érdekében.   
A Diósjenő, Borsosberény, Romhány községben működő nyugdíjasklub felkérésére a KRESZ 
változásokból tartottunk előadást az érdeklődőknek, valamint láthatóságot elősegítő 
eszközöket osztottunk ki a megjelenteknek.  
 

9. Együttműködés 
 

A Rétsági Rendőrkapitányság szorosan és eredményesen működik együtt a társszervekkel, 
önkormányzatokkal, szomszédos kapitányságokkal. 
 

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés.  
(az Rtv. 9. § (1) bekezdése alapján esetlegesen kötött szerződés végrehajtása, az Rtv. 

10. § (1) bekezdésében meghatározott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság, 
illetve a (4) bekezdésben megjelölt közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottság 

létrehozatala esetén az együttműködés ezen vonatkozásának értékelése). 
 
A kormányzati szinten megalkotott, a bűnözés kezelését szolgáló új koncepció rávilágított 
arra, hogy a bűnözéssel szemben a rendőrség mellett, de e küzdelembe napi szinten be kell 
vonni a társadalmi szervezeteket, önkormányzatokat, polgárőrséget, társhatóságokat és nem 
utolsó sorban az állampolgárokat is.  
Ennek alapjául jött létre a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok rendszere, ahol az 
érintettek rendszeres értekezleteket, megbeszéléseket, egyeztetéseket végezhetnek a szükséges 
közbiztonság javítását szolgáló intézkedések, bűnmegelőzési feladatok kidolgozására, 
végrehajtására, lakosságot érintő problémákra.  
Az egyeztető fórumok megalakításának főbb célja csökkenteni a bűnalkalmakat, növelni 
annak valószínűségét, hogy a bűnelkövetőket megbüntetik, redukálni kell a 
bűncselekményekből származó haszonszerzés lehetőségeit, csökkenteni a környezeti tényezők 
azon hatását, amelyek következményeképpen valaki a bűnözés világába kerülhet, továbbá 
csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát és növelni kell az emberek biztonságérzetét.  
A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot évi egy alkalommal a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetője tartja.  
 
Fentieken túl a Kapitányság vezetői és körzeti megbízottai - szinte - napi rendszerességgel 
kapcsolatot ápolnak a helyi önkormányzatok vezetőivel és dolgozóival. 
 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete. 
 

Napi rendszerességű a kapcsolat a Balassagyarmati Járásbíróssággal, a Nógrád Megyei 
Főügyészséggel, a Balassagyarmati Járási Ügyészséggel az ügyek minél gyorsabb és 
eredményesebb befejezése érdekében. 

 
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete. 
 

Rendszeresen részt vesznek a különböző propaganda tevékenységben, iskola rendőre 
programban. A Kapitányság bűnmegelőzési és közlekedési főelőadója közösen tart oktatást 
iskolák, óvodák és nyugdíjas klubok részére. 
Rétságon a teljes tanítási időben közösen ellenőrizzük és segítjük reggel a gyalogos átkelő 
helyeken az iskolások biztonságos átkelését a 2-es számú főúton.  
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Hagyományosan minden év októberében sor kerül a Mindszenty-Emléknap rendezvényeinek 
megtartására Felsőpetény községben és Rétság városban, amely eseményeknek a biztosítást a 
Rétsági Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály állománya 2019. október 27-én végrehajtotta. 
Felügyeleti szolgálat keretén belül biztosítottuk a Rétságon megrendezésre került nemzeti 
ünnepeinket, a majálist, a gyereknapot, valamint a 2019 szeptemberében megrendezett 
Nógrád Megyei Polgárőr Napot és a 2019. október 22-én megtartott „Szabadságkoncert”-et. 

 
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 
 

Az illetékességi területen 17 polgárőr egyesület működik. A polgárőr vezetőkkel a 
kapcsolattartás folyamatos. A polgárőr szervezetekkel az együttműködés jónak mondható, 
illegális migrációs járőr szolgálatokban, NIMRÓD fokozott ellenőrzésben, valamint a 
településeken megtartott rendezvényeken a rend fenntartásában minden alkalommal részt 
vettek. Rendszeresen jelzik az általuk észlelt jogsértéseket, idegen személyeket, járműveket. 
Önállóan szolgálatot általában a hétvégi napokon - péntek, szombat este, éjszaka - látnak el. 
Tanítási időszakban naponta láttunk el polgárőrökkel közös szolgálatot Rétságon a 2-es számú 
főúton a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél, a Rétsági Általános Iskolába közlekedő gyermekek 
közlekedésének biztonsága érdekében. 

 
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés. 
 

Nőtincs község Önkormányzatával együttműködési megállapodást kötöttünk, amelynek 
keretében a Nőtincsi tó partján rendszeresen látunk el közös járőrszolgálatot a halőrrel. 2019-
ben 11 alkalommal került sor közös szolgálat ellátására. 
 

9.6. A 9.1.–9.5. pont alatt megjelölt szervezetekkel a bűnmegelőzés és/vagy a 
közbiztonság javítására kiírt európai uniós projektekkel kapcsolatban konzorciumi 

partnerként vagy projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk. 
 
Közbiztonság javítására kiírt európai uniós projektekben a Rétsági Rendőrkapitányság 2019-
ben nem vett részt. 

 
III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 

 
Összegzésként megállapítható, hogy a Rétsági rendőrkapitányság állománya a 2019. évre 
meghatározott célkitűzéseket magas színvonalon, jó eredménnyel hajtotta végre. A szervezeti 
teljesítménykövetelményeket szintén jó eredménnyel hajtottuk végre. 
 
A jövőre nézve továbbra is fő feladataink közt szerepel: 
 
- Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával a települések és külterületek 

közbiztonságának további javítása. 
- A közúti közlekedés biztonságának erősítése a balesetek számának csökkentése. 
- Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális 

migrációs nyomás elleni hatékony fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti 
szolgálati ág tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása. 
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- Az egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer működtetése a hatékonyabb 
szervezeti működés biztosítása érdekében. 

- A korábbi évek színvonalát fenntartva eredményes és minőségi munkát végzünk a nyílt 
nyomozási tevékenység során, messzemenőkig betartva az adatvédelmi és személyiségi 
jogokhoz fűződő jogokat. 

- A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az 
állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű - esetenként sorozat jellegű - 
bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítására, az ilyen jellegű 
bűncselekmények felderítésének eredményességének javítására törekszünk. 

- A bűnüldözés hatékonysága és a toborzási feladatok végrehajtása érdekében 
illetékességi területünkön erősítjük a lakossági kapcsolatokat, amelynek érdekében 
felhasználjuk a tömegkommunikációs eszközöket is (falu TV-k, falu újságok, 
hirdetőtáblák) és más lehetőségeket a megfelelő tájékoztatás, felvilágosítás érdekében. 

- A vagyonvisszaszerzési tevékenység révén növeljük az elkövetők által a sértetteknek 
okozott kár megtérülésének arányait. 

- Az beszámoló elkészítésének időpontjára már ismert helyzetben az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet kapcsán a 100 
éves Magyar Rendőrségre háruló feladatok legjobb tudásunk szerinti végrehajtása.  
 

Kérem, hogy az eddigiekhez hasonlóan támogassák a Rétsági Rendőrkapitányság 
munkatársainak tevékenységét annak érdekében, hogy a stabil bűnügyi helyzet, szilárd 
közbiztonság a város polgárai számára nyugodt mindennapokat jelentse, valamint 
továbbiakban is kecsegtető környezetet biztosítson a városban, és a környékén beruházó, és 
munkahelyeket teremtő vállalkozásoknak.  

 
Az írásos beszámolóban megfogalmazottakkal kapcsolatban, kérem annak 
véleményezését követően határozatilag történő elfogadását. 
 
 
Rétság, 2020. május 15. 
 

Tánczos Miklós r. ezredes 
rendőrségi főtanácsos 
mb. rendőrkapitány 

 
 
Készült: 1 elektronikus példányban 
 1 pld.: 16  lap + 1 lap mellékletek  
Kapják: 1 elektronikus  pld. RFK. Vez. 
 1 elektronikus  pld. RK. Vez. 
 1 elektronikus  pld. Rétság Város Önkormányzat 
 1 elektronikus  pld. IRATTÁR 
Készítette: Tánczos Miklós r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, mb. rendőrkapitány (℡: 31/64-04) 
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1. számú melléklet 

 
 
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények1 

 

 

 
1.   Szándékos befejezett emberölés 
2.   Testi sértés bűncselekmény 
3.   Súlyos testi sértés bűncselekmény 
4.   Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény 
5.   Garázdaság bűncselekmény 
6.   Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények  
7.   Lopás bűncselekmény (Betöréses lopás) 
8.   Személygépkocsi lopás bűncselekmény (Zárt gépjármű feltörés bűncselekmény) 
9.   Rablás bűncselekmény 
10. Kifosztás bűncselekmény 
11. Rongálás bűncselekmény 
12. Jármű önkényes elvétele bűncselekmény 
13. Segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények 
14. Cserbenhagyás bűncselekmények 



Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Végrehajtott elővezetések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Biztonsági intézkedések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Büntető feljelentések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma
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Közterületi szolgálatba vezényeltek létszáma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Közterületi szolgálatba vezényeltek óraszáma (óra)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Rétsági Rendőrkapitányság

Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Rétsági Rendőrkapitányság
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Személyforgalmi statisztikai adatok Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekmények száma 
(elkövetés helye szerint)

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai 
alapján

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Emberölés 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Szándékos befejezett emberölés 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -

Testi sértés 31 20 28 30 23 23 26 21 18 19 87,1 96,6 93,1 89,2 96,2 86,4 96,3 100,0 100,0 95,0
Súlyos testi sértés 15 9 17 13 13 17 16 7 12 11 86,7 100,0 94,1 81,3 100,0 87,5 94,4 100,0 100,0 100,0

Halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Kiskorú veszélyeztetése 8 0 0 1 2 4 6 3 4 3 88,9 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Embercsempészés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -
Garázdaság 41 30 29 26 31 42 21 26 33 35 85,0 90,5 87,5 93,9 94,3 97,7 92,3 96,2 100,0 93,9

Kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények

(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés 
kábítószerrel - terjesztői magatartások 

tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján 
kábítószer-kereskedelem)

2 0 1 0 2 1 0 1 2 2 100,0 - 0,0 0,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0

Lopás* 249 250 319 271 207 91 122 79 60 54 28,6 31,0 51,1 34,4 34,3 45,0 40,7 55,1 60,7 58,1
Személygépkocsi lopás 1 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 75,0 - 0,0 - - - -
Zárt gépjármű-feltörés 5 5 5 1 5 0 1 0 0 1 20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 - 0,0 - - 100,0

Lakásbetörés 25 22 31 47 20 14 33 16 8 7 22,2 44,0 42,9 54,3 47,6 57,1 57,7 75,0 75,0 50,0
Rablás 1 4 5 0 1 0 2 0 0 0 0,0 66,7 40,0 - 100,0 - 100,0 - - -

Rongálás 26 14 16 6 10 10 6 3 8 4 38,5 21,4 43,8 16,7 44,4 77,8 25,0 66,7 37,5 66,7
Orgazdaság 4 2 2 0 1 1 0 1 0 0 60,0 88,9 100,0 0,0 66,7 100,0 - 100,0 - -

Jármű önkényes elvétele 0 0 2 1 0 3 4 2 1 1 100,0 - 100,0 100,0 - 66,7 50,0 100,0 100,0 0,0
14 kiemelten kezelt bűncselekmény 

összesen
372 324 407 342 279 178 190 136 126 122 45,2 45,5 55,8 46,1 49,0 65,6 58,6 72,4 78,2 75,6

Közterületen elkövetett 
bűncselekmény 152 129 141 99 65 68 63 54 89 104 61,1 62,0 58,7 76,9 91,3 88,7 94,4 97,7 94,3 93,0

Összes bűncselekmény 636 1 133 772 555 1 100 367 377 404 325 285 63,9 71,5 57,1 60,1 84,3 76,3 72,9 78,7 87,0 84,3
Regisztrált bűncselekmények 100.000 

lakosra vetített aránya 2 515,7 4 587,4 3 216,3 2 332,1 4 661,2 1 568,8 1 595,9 1 692,4 1 347,4 1 178,0

Bűncselekmények száma Nyomozáseredményességi mutató (%)

Rétsági Rendőrkapitányság
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Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények

Rendőri eljárásban regisztrált  14 kiemelten kezelt bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
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Rétsági Rendőrkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rétsági Rendőrkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberölés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rétsági Rendőrkapitányság Rétsági Rendőrkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
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Rendőri eljárásban regisztrált  embercsempészés bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Rétsági Rendőrkapitányság Rétsági Rendőrkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
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Országos Országos

Rétsági Rendőrkapitányság Rétsági Rendőrkapitányság
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rétsági Rendőrkapitányság
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rétsági Rendőrkapitányság
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények

Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
Rendőri eljárásban regisztrált kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői 

magatartás)
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Rétsági Rendőrkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rétsági Rendőrkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rétsági Rendőrkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján

Rétsági Rendőrkapitányság
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Rétsági Rendőrkapitányság

Rendőri eljárásban regisztrált  jármű önkényes elvétele bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján
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1 oldal a 9 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Kiss Sylvia és Kajtár Annamária  
                                                                                            Előterjesztő:  Jámbor Lajos  jegyző  

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6.) 
bekezdése szerint „6) A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést 
készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást 
követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől 
számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntar-
tói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoz-
tatja.”  
 
I. A gyermekvédelmi feladatokat továbbra is a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálat társuláson keresztül látjuk el. Illetékes családgondozónk Kajtár Annamária.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező beszámolót kolléganő készítette. A beszámoló összeállítása 
során gondosan ügyelt arra, hogy esetleírásból személy ne legyen azonosítható.  
  
II. Jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről:  

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult a 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekét-
keztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkezte-
tésnek, a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, az e törvényben és más 
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 
 
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem össze-
ge nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az 
öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más 
törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a 
nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek 
közül 2019. évben készpénz formájában, melynek esetenkénti összege 2019. évben alap 
összegű kifizetés esetében 6.000.-Ft volt: augusztusban 32, novemberben 41 gyermek 
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részesült készpénzes támogatásban, összesen 438.000 Ft értékben, emelt összegű kifize-
tés esetében 6.500.-Ft volt, augusztusban 11, novemberben 10 gyermek részesült kész-
pénzes támogatásban, összesen 136.500 Ft értékben. 
 
Gyermekétkeztetés 
 
Intézményi gyermekétkeztetés 
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani ha rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben három vagy 
több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy 
főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegé-
nek 130%-át vagy nevelésbe vették. 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani az 1-8. 
évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
 
Szünidei gyermekétkeztetés 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képvi-
selő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére in-
gyenesen biztosítja, és az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különö-
sen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biz-
tosíthatja. A nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára 
eső valamennyi munkanapon, az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan 
szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfe-
lelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
 
A 2019. évben a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
közül a szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásában a nyári szünet időtartamára 27 
gyermek vette igénybe. 
  
A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben biztosí-
tott.  
2019. évben óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 108 fő volt.  
Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 12 fő.  
 
Az általános iskolai tanulók létszáma 2019-ben  248 fő volt, melyből 1 fő magántanuló.  
Az iskolai intézményi étkezést a tanulók közül összesen 135 fő vette igénybe. 
A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 38 fő részesült, melyből az ingye-
nes étkezést 20 fő vette igénybe.  
 

Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközei-
nek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevel-
kedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyez-
tetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító tá-
mogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, 
a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek meg-
előzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzet-
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ben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális 
szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthoná-
ban igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, a szabadidős programok 
szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdeké-
ben a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, vala-
mint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetett-
séget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, meghatározott szemé-
lyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolá-
sa, tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyer-
mek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai 
szociális munkát biztosíthat. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a 
gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) 
elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 
ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyer-
mekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátá-
sok önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, 
szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai 
szakszolgálatok igénybevételét. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a társult önkormányzatok által létrehozott, már 25 településre kiterje-
dő, 11 fő teljes munkaidős alkalmazott családgondozót foglalkoztató Nyugat-Nógrád Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével megoldott.  
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat eredményesen működteti a jelzőrendszert. Mind a veze-
tővel, mind a családgondozóval való munkát a személyes kapcsolattartás jellemzi.  
 
A család-és gyermekjóléti szolgáltatást a községben a Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Társulás keretében a Nyugat-Nógrád Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által 
biztosítja Nagyorosziban található székhellyel 25 településen.  
Rétság városában Kajtár Annamária az illetékes családsegítő. 
 
Ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélfogadás ideje: Kedd: 13-16 és Szerda: 8.00-16.00 -ig 
 
 

Település: Rétság………….. 
Családsegítő: Kajtár Annamária…………………………… 
Lakos összesen:       2705    fő  

Fő Család  
2019-ben nyilvántartott - összesen  72 24 
Ebből 
Első interjúval lezárt/egyszeri 37 7 
Tanácsadott 3 2 
Gondozott 32 15 
             Ebből hatósági intézkedés:   
                           - védelembe vétel 7 6 
                           - ideiglenesen elhelye-
zés  

- - 

                           - nevelésbe vett 5 1 
2019. évben megszűnt 3 3 
2019.12.31-én nyilvántartott 69 21 
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A gyermekek védelmének rendszere a Gyvt. 14. § (1) A gyermekek védelme a gyermek csa-
ládban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és meg-
szüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek he-
lyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
40. § (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermek-
jóléti szolgálat keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekez-
dés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) be-
kezdése szerinti feladatait. 
9. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociá-
lis szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szol-
gálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését 

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érde-
kében a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek prob-
lémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását. 
 
 
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 55/2015.(XI.30) EMMI rendelete 
A Gyvt.17. §-a és a Szt. 64. (2) bekezdése szerint a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a csa-
lád, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a tov. Jelzőrendszer) működtetése körében a 
család –és gyermekjóléti szolgálat: 
a) figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szo-
ciális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyer-
mekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,  
b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet ese-
tén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén 
az arról való tájékoztatásra,  
c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő 
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,  
d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgálta-
tásairól tájékoztatást ad,   
e) a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család 
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, 
illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében….... 
 
A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma a 2019. évben. 
 
 
 Küldő                                                                                                   jelzések 

száma 
   -     Védőnő       3   
       -      Háziorvos      - 

0
1 

Egészségügyi szolgáltatók:4 
ebből 

       -      Kórház         1 
0
3 

Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók 7   

                                                   Ebből: Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat 1 

                                                  Ebből: Család-és Gyermekjóléti 
központ 3 

0
4 

Kisgyermekek napközbeni ellátást nyújtók         - Óvoda 3 

0 Átmeneti gondozást biztosítók - 
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5 
0
6 

Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása - 

-  Általános Iskola       17 
-  Középiskola        3 

0
7 

Köznevelési intézmények:    20           

- Nevelési Tanácsadó - 
0
8 

Rendőrség 3 

0
9 

Ügyészség, Bíróság - 

1
0 

Pártfogó felügyelő szolgálat - 

1
1 

Egyesületek, alapítványok, egyházi jogi személyek - 

1
2 

Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek - 

1
3 

Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet - 

1
4 

Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő - 

1
5 

Járási hivatal gyámhivatala 2 

 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat - 
1
6 

Munkaügyi hatóság - 

1
7 

Katasztrófavédelem - 

1
8 

Közüzemi szolgáltatók - 

 Egyéb - 
 Összesen 36 
 
 
2019. évben gondozásba kerülés okai (új esetek): 
 
- igazolatlan iskolai mulasztások, tankötelezettség teljesítésének az elmulasztása 
- gyermeknevelési problémák, a gyermekek magatartászavara, szülők nem megfelelő neve-

lési attitűdje, nem megfelelő nevelési eljárások 
- szülők életvitele, családi konfliktusok, feszült családi légkör 
 
Gondozottak fő problémái:   
 
2019-ben nem volt jelentős változás az ellátottak számát illetően. A problémák jelentős hánya-
da az iskolai igazolatlan hiányzásokból fakad. A család életét nyomon követve ilyenkor tapasz-
talható egyéb probléma is: nevelési nehézségek (következetlenség, motiváció hiánya, helytelen 
minta), anyagi természetű nehézségek, egzisztenciális problémák. Az igazolatlan hiányzás je-
lenségéhez nagyban hozzájárul, hogy az érintett szülők szórványosan vagy nem is tartják az 
iskolával a kapcsolatot.  
Egy alkalommal merült fel családon belül kiskorú sérelmére elkövetett szexuális zaklatás, mely 
kivizsgálásra került. A rendőrségi nyomozás és a szakorvosi vizsgálat sem erősítette meg  vá-
dakat. Védelembe vétel történt és fokozottan nyomon követtem a család életét. Ezek során is 
azt tapasztaltam, hogy rendezett családi élet kialakítására törekszik a család, a gyermekről ko-
rának megfelelően gondoskodnak. 



Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról                                           2020. július 14-i Kt. ülésre 

6 
 

A családi viszonyok rendezetlenségéből is fakadnak problémák. A következetlen szülői maga-
tartás eredményezhet olyan normaszegő viselkedést a gyermekeknél, melyet a nagyobb közös-
ségek (nevelési-oktatási intézmény) nehezen kezelnek. 
Az egészségügyi ellátórendszerrel való kapcsolattartás odafigyelést igényel a részünkről. Foko-
zott figyelemmel és összehangolt munkával követjük nyomon a védőnő/kkel, hogy a kiskorú 
gyermekek a szükséges védőoltásokat megkapják. 
Gondozatlan várandósság egy ízben merült fel az év során. Ezt követően a megfelelő orvosi és 
védőnői ellátás biztosított volt. 
 
 
Védelembe vétel alatt állók problémái  
Védelembe vétel keretén belül 7 gyermeket gondoztunk a Család és Gyermekjóléti Központ 
esetmenedzserével közösen. Legtöbb esetben iskola mulasztásból adódóan volt szükség ható-
sági intézkedésre, négy gyermek közülük tanköteles korú. A gyerekek legtöbb esetben a tanul-
mányaikat nem fejezik be. Ennek oka főként az, hogy a családban a szülők nem követik nyo-
mon a gyermek tanulmányait, nem tartanak fenn kapcsolatot az oktatási-nevelési intézménnyel. 
Legtöbb esetben nem is ismerik a gyermek osztályfőnökét. Hiányzik a szülők részéről a támo-
gató háttér az odafigyelés, nyomonkövetés, számonkérés, szülői kontroll. Az oktatási-nevelési 
elhanyagolást érdemes kiemelni. Családlátogatáskor legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy a szü-
lők dolgoznak, a gyerekek otthon felügyelet nélkül vannak. Az iskolakerülő gyermekek össze-
gyűlnek hol egyik, hol másik lakóházban és ott zenét hallgatnak, tévét néznek, interneteznek és 
szórakoznak. Gyakran felmerül okként, hogy a tanulók az iskolai és családi konfliktusokat nehe-
zen tudják lelkileg feldolgozni, nem rendelkeznek olyan problémamegoldó stratégiával, mely 
erre alkalmas lenne.  
A családon belül felmerülő szexuális zaklatást már említettem új esetként. 
A családi konfliktusok szintén fontos tényezői a problémák megjelenésének. A szülők között 
feszülő konfliktusok hatással vannak a gyermekek fejlődésére is. A párkapcsolati-, az életviteli 
konfliktusokon túl a külön élő szülők gyermekkel való kapcsolattartása is probléma-forrás. A 
családi beszélgetésekből sok esetben kiderül, hogy igényeiket, szükségleteiket nem megfelelő 
módon kommunikálják. Gyakori az indulatos, önérdek-érvényesítő attitűd agresszív érvényesí-
tése ezekben a családokban. 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés: 
A 2019-es évben ideiglenes hatályú elhelyezésre nem került sor. 
 
Nevelésbe vétel okai 
Öt gyermek nevelkedik nevelőszülőnél. Ők testvérek, de nem egy helyen nevelkednek. Közülük 
ketten élnek azonos szakellátási intézményben. Édesanyjuk nem tart velük kapcsolatot, a 
Rétságon élő rokonok sem tudnak hollétéről. Az anyai nagyszülő tart kapcsolatot a gyermekek-
kel. 
 
Lezárt esetek, nyilvántartásból kikerültek 
Lakhelyváltás-költözés miatt kerülhet sor lezárásra a család-és gyermekjóléti szolgálat nyilván-
tartásában. Amennyiben aktív ellátottként szerepel a kliens, az illetékes család-és gyermekjóléti 
szolgálattal felveszem a kapcsolatot iratanyag átadás céljából. Amennyiben megszűnik a prob-
léma, ami miatt ellátottá vált a család, és az utánkövetés is ezt támasztja alá, akkor is lezárásra 
kerül az eset. 
 
Egyéb ellátások közvetítése:  
Családsegítőként aktív kapcsolatban vagyok a Rétsági Család-és Gyermekjóléti Központ mun-
katársaival. A lakosság köréből kapott adományokat közös egyeztetés után osztjuk szét, töre-
kedve az arányos elosztásra. A helyi Baba-Mama klubbal kapcsolatban vagyok, egy alkalommal 
meghívtak előadást tartani a családsegítői munkáról. A felkérésnek nagy örömmel tettem ele-
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get. A helyi Karitász csoporttal is élő a kapcsolatom. Egyeztetünk arról, hogy kit milyen megse-
gítésben tudnak részesíteni és törekszünk a munka összehangolására. 
A szolgálat Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett Karácsonyi adománygyűjtésben 
nem vett részt, ezért az ünnepekre élelmiszercsomagot sajnos nem tudtunk adományozni. 
Az ismerősi vagy családi körben feleslegessé vált jó állapotú holmikat (baba-gyermekruha, já-
ték, hordozó, stb.) igyekszem az arra rászorulóknak eljuttatni. 
 
RSZTOP csomagosztás: 
Az élelmiszercsomagok célcsoportjai a leghátrányosabb helyzetű településeken élő családok, 
amelyekben intézményi étkeztetésben nem részesülő, három évesnél, fiatalabb gyermeknél és 
nem jár intézménybe a várandósok. A szünidő időszakára 7-14 éves korúak, valamint szociáli-
san rászoruló megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú szemé-
lyekre bővült ki a támogatás. 
Az élelmiszercsomagot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság biztosítja. A szolgálat 
feladata az értesítők eljuttatása a jogosultak részére. 
 
Összegzés:  
Munkám során hangsúlyt kap az ügyintézésben a segítségnyújtást a tanácsadás, konfliktuske-
zelés megbeszélésen, esetkonferencián való részvétel, team munkában aktív közreműködés, 
legkorszerűbb gondozási, nevelési irányelvek alkalmazása, az igények maximális kielégítése, 
az igényelt új szolgáltatások bevezetése. 
Kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy jelzőrendszer tagjaival tartsam a kapcsolatot, ismerjem a 
szemléletüket, viszonyulásukat, igényeiket. Fontosnak tartom, hogy együttműködve képvisel-
jünk közös értékrendet. 
Tevékenységem során az igénybe vevőkkel folyamatosan tartom a kapcsolatot, megfelelve a 
protokoll által előírt, havi háromszori személyes találkozásnak. Ez a munkaforma hatékonyan  
járul hozzá a családok problémáinak komplex kezeléséhez. 
 
Szeretnék köszönetet mondani Polgármester Úrnak a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a 
Szociális Bizottsági tagoknak a családok érdekében végzett támogató munkájukért! 
 

Család- és gyermekjóléti központ 
Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszék-
hely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve 
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. 
 
A jelzőrendszer tagjaival a települési önkormányzat kapcsolata jónak minősíthető.  
A legszorosabb, napi kapcsolat az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, 
valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal alakult ki.  
A települési önkormányzat jegyzője rendszeresen részt vesz a jelzőrendszer tagjaival 
történő egyeztetéseken, illetve esetmegbeszéléseken.  
 
Jövőre vonatkozó céljaink között szerepel a magas színvonalú feladatellátás fenntartása. 
 
Jelen előterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve tartalmaz-
za a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését (gyermekjóléti 
szolgálat beszámolója, jegyzői gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2020. június 29.  
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        Jámbor Lajos 
jegyző  

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

------------------  
  

3. Jogszabályi háttér:  

 A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
6. pontja  „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. 
Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követő-
en - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számí-
tott harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoz-
tatja.” 
  
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2020. (VII.14.) KT. HATÁROZATA 
  
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak 2019.évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.  
  
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt a 
1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére  
  
Határidő: elfogadást követően azonnal  
Felelős: Jámbor Lajos jegyző  
  
   
  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
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        Jámbor Lajos 
                     jegyző  
 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette: Jámbor Lajos                                               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán 

Ipoly-menti REL Egyesület kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Belinszky Zsolt az Ipoly-menti REL Egyesület Elnöke ( Zsolt.belinszky@gmail.com)  megkereste  
Rétság Város Önkormányzatának Polgármesterét, hogy szeretné megvásárolni a volt Hunyadí 
laktanya területén lévő Rétság 356/44 hrsz-ú ingatlant. 
 Az Egyesület támogatásban részesült a Vidékfejlesztési Program, Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 
felhívása keretében.  A támogatásban részesített projekt célja nem egy hagyományos piaci, hanem 
egy gasztronómiai tér kialakítása, ahol nem elsősorban vásárolni, hanem a nyugat-nógrádi termékek-
kel és termelőkkel ismerkedni, az ételekkel kísérletezni és főleg kóstolni lehet. A beruházás célja ezen 
túl logisztikai bázis létrehozása budapesti házhoz szállításhoz és rétsági járásban mobil termékértéke-
sítéshez, valamint kiskereskedelem és vendéglátás „bisztró” jellegű szolgáltatással. 

Az ingatlan értékesítésének egyik feltétele, hogy készüljön róla megfelelő értékbecslés. 

Amíg az értékbecslés elkészül és a Képviselő-testület döntést hoz, az értékesítésről, az Egyesület bé-
relné a fenti ingatlant, a mellékelt bérleti szerződésben foglaltak szerint. Az előterjesztés mellékletét 
képezi a tulajdonosi hozzájárulás és a vételi szándéknyilatkozat 

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

Rétság, 2020. július 2. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet  
 
20.§ (3) bekezdés  

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

 
4.) Határozati javaslatok  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2020.( VII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, a volt Hunyadí laktanya területén lévő 
Rétság 356/44 hrsz-ú ingatlan bérlésére és vételi szándékára vonatkozó előterjesztést. Felhatalmazza 
a Polgármestert, hogy az Ipoly-menti REL (Rövid Ellátási Lánc) Egyesület (szervezet nyilvántartási 
száma:12-02-0001952, adószám: 18645606-1-12, székhely: 2654 Romhány, Dió út 2. képviseli: 
Belinszky Zsolt önállóan), bérlővel, a határozat mellékletét képező bérleti szerződést , a tulajdonosi 
hozzájárulást aláírja. 
A képviselő-testület az ingatlan vételére vonatkozó szándéknyilatkozatot tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlanra vonatkozó értékelési szakvéleményt  
rendelje meg az OTP Jelzálogbank, Ingatlanértékesítési Főosztályától.  
  
 

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

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

 
 

 
 
   Jámbor Lajos 
       jegyző 



1 
 

B É R L E T I  S Z E R Z Ő D É S  
 
Jelen bérleti szerződés („Szerződés”) létrejött egyrészről  
 
Rétság Város Önkormányzata (székhelye:2651 Rétság, Rákóczi út 21., törzskönyvi azonosító szám: 735496 
statisztikai számjel: 15735492-8411-321-12, adószáma: 15735492-2-12 képviseli: Mezőfi Zoltán János 
polgármester), bérbeadó - a továbbiakban: Bérbeadó - 
 
és  
 
Ipoly-menti REL (Rövid Ellátási Lánc) Egyesület (szervezet nyilvántartási száma:12-02-0001952, adószám: 
18645606-1-12, székhely: 2654 Romhány, Dió út 2. képviseli: Belinszky Zsolt önállóan), mint bérlő - a 
továbbiakban: Bérlő -  
 
együttesen a továbbiakban: a Felek – között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 
 

I. ELŐZMÉNY 
 
1. Felek jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy a Bérbeadó 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a 

Nógrád Megyei Kormányhivatalban Rétság, belterület, 356/44 hrsz. alatt felvett, 2164 m2 területű, „kivett 
telephely” megnevezésű ingatlan (továbbiakban együttesen: Ingatlan.). 
 

2. Felek a jelen szerződés előzményeként rögzítik tovább, hogy Bérlő pályázati forrásból beruházást kíván 
megvalósítani az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap által „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (a felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17) tárgyban 
kiírt felhívás keretében (a továbbiakban: Projekt). A Projekt támogató okirati azonosító száma: 1860319655. 
 

3. Felek rögzítik, hogy a Projekt megvalósításához Bérlőnek érvényes jogcímmel kell rendelkeznie a 
pályázatban szereplő Ingatlan használatára, melyre tekintettel bérbe kívánja venni az Ingatlant és Felek az 
Ingatlan használatára vonatkozóan alábbi feltételekben állapodnak meg: 
 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A BÉRLETI JOGVISZONY 
 

1. Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig 5 év határozott időtartamra bérbe veszi az 
I.1. pontban meghatározott ingatlanból 300m2 területet, (továbbiakban Bérleményt), megtekintett 
állapotban. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan térkép a jelen Szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét 
képezi.   
 

2. Felek rögzítik, hogy a bérleti jogviszony ideje alatt Bérlő kizárólagosan jogosult a Bérlemény birtoklására és 
használatára. Bérbeadó a fenntartási időszak ideje alatt az Ingatlanon hasznosítási tevékenységet nem 
folytathat.  
 

3. A Projekt megvalósítása a hatályos jogszabályok alapján nem minősül építési engedély köteles 
tevékenységnek. 
 
Abban az esetben, ha a Projekt megvalósítása vonatkozásában bármilyen engedély, vagy hozzájárulás 
beszerzése válik szükségessé, akkor erre az esetre Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy egymással 
teljeskörűen együttműködnek és minden szükséges lépést, intézkedést és nyilatkozatot megtesznek, hogy 
ezen engedélyek és hozzájárulások haladéktalanul beszerzésre kerüljenek.  
 

4. Felek megállapodnak, hogy a támogatási kérelem megvalósításával kapcsolatos valamennyi költséget a 
Bérlő fizeti meg. 

 
5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul a támogatási kérelem megvalósításához és a 

támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Bérlő általi aktiválásához és annak 
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üzemben tartásához a kötelező fenntartási időszakban (a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5. év 
végéig). 
 

6. A Bérbeadó biztosítja a Bérlő részére, hogy a pályázat során, a támogatási kérelemben vállalt, illetve a 
részben jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt fenntartási kötelezettségeit teljesítse, az ahhoz 
szükséges mértékben az Ingatlant használatba vegye. 
 

7. Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a Bérleményt a jelen Szerződés aláírását követő 15 napon belül 
köteles a Bérlő birtokába átruházni. Felek a birtokátruházásról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 
rögzítenek minden olyan körülményt, amelyet fontosnak tartanak a Bérleménnyel kapcsolatban (pl.: átadott 
kulcs-szettek száma, nyilatkozatok a Bérlemény állapotára vonatkozóan stb.). 

 
A Bérlő a Bérleményt megtekintett állapotban veszi birtokba.  

 
8. A Bérbeadó a Bérleményt – Bérlő által megtekintett és ismert –, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban bocsátja a Bérlő rendelkezésére és a bérleti jogviszony időtartama alatt garantálja a használat 
zavartalanságát. 

 
9. A Bérlőt a jelen szerződés tárgyát képező Bérleményt rendeltetésszerűen, gondosan, mások jogainak és 

törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult használni, úgy, hogy állagában kár ne keletkezzen, a 
rendeltetésszerű használatból eredő természetes amortizációt meghaladóan, valamint köteles megtéríteni 
minden olyan kárt a Bérbeadónak, amely a nem rendeltetésszerű használatból ered, illetve a kivitelezési 
munkálatok során keletkezett. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Bérlő köteles elvégezni az 
állagmegóvó intézkedéseket is a Bérlemény vonatkozásában.  
 

10. Bérbeadó kijelenti és szavatolja a Bérlemény per-, teher- és igénymentességét, továbbá szavatol azért, hogy 
a Bérlemény vonatkozásában harmadik személy nem rendelkezik előbérleti ill. előhasználati joggal. 
Bérbeadó továbbá kijelenti és szavatolja, hogy az Ingatlant terhelő köztartozás, közüzemi díjtartozás 
és/vagy egyéb tartozás nincsen. Bérbeadó szavatolja, hogy a fentieket a jelen Szerződés hatálya alatt 
változatlan formában és tartalommal fenntartja. 
 
Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy a Bérleményre vonatkozóan harmadik személy nem rendelkezik – 
sem az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett, sem pedig bejegyzett – olyan joggal, amely az Ingatlan 
kizárólagos birtoklását korlátozza, vagy kizárja.  
 

11. Bérbeadó jogosult az Ingatlanba a Bérlő jelenlétében belépni, az Ingatlan rendeltetésszerű használatáról 
szükséges mértékben meggyőződni. 
 

12. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Bérbeadó a Bérleményen a Projekt megvalósítása és a támogatási időszak 
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések ellenértékének megtérítésére sem a jelen Szerződés 
hatálya alatt, sem annak megszűnését követően semmilyen jogcímen nem jogosult, még jogalap nélküli 
gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt sem a Bérlőtől, sem a támogatást kiírótól nem jogosult. Felek 
rögzítik, hogy a Bérbeadó a maradványérték megtérítésére köteles, amennyiben az nem egyéb módon nem 
kerül ellentételezésre.  
 

13. Bérlő a Bérleményt további albérletbe nem adhatja, a Bérleményt másnak át nem engedheti. Amennyiben 
Bérlő ezt az előírást megszegi vagy a Bérlemény használatát egészben vagy részben bármilyen jogcímen 
vagy jogcím nélkül harmadik személy használatába engedi át, úgy Bérbeadó jogosult a jelen Szerződés 
azonnali hatályú felmondására. 

 
III. BÉRLETI DÍJ, FIZETÉSI SZABÁLYOK 

 
1. Bérlő a birtokátruházás napját követően a Bérlemény vonatkozásában az Rétság Városi Önkormányzat 

Képviselőtestülete által megállapított bérleti díjat köteles megfizetni, amelynek összege 180,- Ft / m² / hó, 
azaz havonta 54.000 forint, amely általános forgalmi adót nem tartalmaz.  Bérlő a bérleti díj mellett köteles 
megfizetni a Bérlemény egyedileg mért áram- és vízfogyasztásának költségeit.  
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2. Bérlő a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét előre, a Bérbeadó által kiállított számla 
ellenében, a tárgyhónap 15. napjáig köteles teljesíteni.  

 
 

 
3. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó a Szerződéssel kapcsolatos bármely jogcímen fennálló fizetési 

kötelezettségeiről az esedékessé válást megelőző 5 napon belül, e-mail útján tájékoztatást küldhet. Bérlő 
tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Szerződéssel kapcsolatos bármely jogcímen tartozik és 
tartozását az esedékességet követő 15 napon belül nem rendezi, Bérbeadó jogosult írásbeli fizetési 
felszólítást küldeni 15 napos fizetési határidővel. Amennyiben Bérlő a tartozását a felszólító levélben tűzött 
póthatáridőben nem egyenlíti ki, Bérbeadó élhet az azonnali hatályú felmondási jogával.  

 
4. A Bérlőt terhelik az Ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartása költségeinek arányos 

része is. Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a Szerződés időtartama alatt a Bérlőt terheli a 
mindennapi használat során felmerülő valamennyi javítási, karbantartási költség, mindennemű közteher, 
valamint az egyébként a tulajdonos érdekkörébe eső és a tulajdonost terhelő, az épület állagát érintő 
valamennyi felújítás, javítás és karbantartás is. A Bérlő jogosult a Bérleményen beruházást megvalósítani, 
ahhoz állami, vagy EU-s forrást, illetve magántőkét igénybe venni, és a beruházást sajátjaként aktiválni. Az 
elvégzett beruházásból, felújításból, javításból eredő bármely növekmény (például: közüzemi díjak 
csökkenése, magasabb hasznosítási díj alkalmazhatósága harmadik féllel szemben) a kötelező fenntartási 
időszak alatt a Bérlőt illeti, vagyis a Bérbeadó ezen okból díj megtérítést nem követelhet. 

 
5. Bérlő a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat saját költségén a legrövidebb ésszerű határidőn 

belül köteles elhárítani. Felek rögzítik, hogy a Bérlő felelősséggel tartozik a javítási és karbantartási munkák 
során igénybe vett vállalkozók munkájáért.  

 
 
6. Feleknek a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódjelű pályázathoz kapcsolódó vállalásai: 

 
Bérlő, mint kedvezményezett nyilatkozik arról, és kötelezettséget vállal arra, hogy: 

− az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti támogatási rendszerből való kizárás 
hatálya alatt nem áll; 

− nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatással létrejött 
projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 

− a Projekt részbeli vagy egészbeli meghiúsulása, vagy a támogatás szabálytalan felhasználása 
esetén a támogatást a közreműködő szervezet, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján 
hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek 
elmulasztása esetén annak összege az adott projektre vonatkozóan a kedvezményezett részére 
megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámítódik, ennek hiányában a központi 
költségvetésből biztosított támogatásból levonják. 

Felek nyilatkoznak arról, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 
− A felek bármelyike jelen szerződést a projekt megvalósítása és fenntartási időszaka alatt rendes 

felmondással meg nem szüntetheti, és attól egyoldalún el nem állhat. Bérbeadó nem korlátozhatja 
bérlő számára az elvitel jogát. 

− Az ingatlan tulajdonosa, a fejlesztés révén nem részesülhet az állami támogatása szabályok szerint 
jsemmilyen jogtalan előnyben, az ingatlan tulajdonosa a maradványérték megtérítésére köteles, 
amennyiben az nem kerül egyéb módon ellentételezésre.  

− A jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek, harmadik személy részére történő 
átruházása, kizárólag az Irányító Hatóság előzetes írásbeli beleegyezesévéel gyakorloható. 

− Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a bérleti díjon kívül az 
ingatlan valamennyi költségét viseli - amely magában foglalja a közüzemi díjakat, víz villany gáz, és 
az esetleg felmerülő egyéb költségeket is. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy bérlő a közüzemi szolgáltatóknál, illetve egyéb szolgáltatást nyújtó 
társaságoknál szolgáltatási szerződést kössön a bérlet időtartamára a saját nevére.  
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Felek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Projekt keretében használatba vett Ingatlan vagyontárgy a 
Projekt fenntartási jelentése elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes egyedi engedélyével terhelhető 
meg vagy idegeníthető el. Felek rögzítik, hogy a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 6:340. (2) 
bekezdése alapján amennyiben a Bérbeadó a bérleti szerződés megkötését követően a Bérlemény 
tulajdonjogát átruházza, a tulajdonos személyében bekövetkezett változással a bérleti szerződésből fakadó 
jogok és kötelezettségek tekintetében az új tulajdonos lép a Bérbeadó helyébe. A Bérbeadó és az új 
tulajdonos a Bérlővel szemben egyetemlegesen kötelesek helytállni a Bérbeadót a bérleti szerződés alapján 
terhelő kötelezettségek teljesítéséért. 

 
Bérbeadó kifejezetten hozzájárul, Bérlő támogatási kérelemben szereplő projektjének megvalósításához és 
a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések Ipoly-menti REL Egyesület általi 
aktiválásához, valamint a termelői piac- és elárusítóhely üzemben tartásához az Ingatlan területén a 
kötelező fenntartási időszakban (a termelői piac- és elárusítóhely projektmegvalósítás befejezésétől 
számított 5. év végéig). Jelen szerződés aláírásával kijelentjük továbbá, hogy az érintett Ingatlan a kötelező 
fenntartási időszakban a projekt fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
 

 
IV. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 
1. A jelen Szerződés a mai napon lép hatályba, határozott időre, a projekt fenntartási kötelezettség lejártáig, 

azaz a beruházás fizikai befejezését követő  5 (öt) évre. Felek kijelentik, hogy a megjelölt határozott 
időtartam lefedi VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódjelű pályázatban vállalandó kötelező fenntartási időszakot. 
Abban az esetben, ha a fenntartási időszak a 5 év határozott időtartamot meghaladja, a Felek vállalják a 
Szerződés opcionális meghosszabbítását a szükséges időtartamig. 
 

2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a kötelező fenntartási időszak végéig (a projektmegvalósítás befejezésétől 
számított 5. év végéig) jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 
 

3. Amennyiben Bérbeadó jelen Szerződést jogellenesen felmondja a kötelező fenntartási időszak időtartama 
alatt, vagy Bérbeadó súlyos szerződés szegésére tekintettel Bérlő jelen Szerződést azonnali hatállyal 
felmondja, úgy Bérbeadó köteles az ebből eredő valamennyi kárt megtéríteni Bérlő részére. 
 

4. A Bérlő köteles a Bérleményt a Bérbeadónak a jelen Szerződés megszűnésével egyidejűleg visszaadni. A 
bérleményen végrehajtott minden módosítás a Bérlő költsége, annak megtérítését nem követelheti a 
Bérbeadótól jelen Szerződés megszűnése esetén. Amennyiben a Bérbeadó erre írásban felhívja, az eredeti 
állapotot saját költségén köteles helyreállítani, ezért ellentételezésre nem jogosult. Nem áll fenn az eredeti 
állapot helyreállítására vonatkozó Bérlői kötelezettség olyan esetben, ha az átalakítás az Ingatlan 
gazdaságosabb működtetésével összefüggő beruházásként (pl. a létesítmény energetikai fejlesztése) 
valósult meg.  
 

5. Fentiekre tekintettel a Bérlő jogosult az általa elvégzett beruházásokat a saját könyveiben szerepeltetni, és 
saját eszközként aktiválni. A Bérlő által elvégzett felújítások, beruházások aktivált értékét a Bérlő 
térítésmentesen adja át a Bérbeadónak az Ingatlan visszaszolgáltatásakor.  
 

 
 

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban mindennemű nyilatkozat, illetve módosítás 

kizárólag írásban érvényes, szóbeli megállapodásra sikerrel egyik Fél sem hivatkozhat. Felek 
megállapodnak továbbá, hogy jelen Szerződésben foglalt nyilatkozatok módosítására, illetve 
visszavonására, valamint jelen Szerződéstől történő elállásra kizárólag közös megegyezéssel jogosultak.  
 

2. A jelen bérleti Szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …………….. számú 
határozatával hozzájárult. 
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3. Ha bármikor a jelen Szerződés valamelyik rendelkezése jogellenesnek, érvénytelennek vagy 
végrehajthatatlannak bizonyul, vagy azzá válik bármilyen tekintetben a jogszabályok alapján, illetve bíróság 
vagy más illetékes hatóság határozata alapján, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések jogszerűségét, 
érvényességét, kikényszeríthetőségét. Ebben az esetben a Felek vállalják, hogy az érvénytelen rendelkezést 
olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés 
gazdasági céljához és szándékához. 

 
4. Felek az e Szerződésből eredő jogvitákat kötelesek egymás közötti tárgyalással rendezni. Amennyiben ezek 

nem vezetnek eredményre, Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Bérbeadó székhelye szerinti 
bíróság kizárólagos illetékességének. 
 

5. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a – jelen Szerződés aláírásakor hatályos – Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 5 / 2019 (IV.02.) önkormányzati rendelete az irányadó. 

 
 
Szerződő felek jelen 3 (három) eredeti példányban készült szerződést, áttanulmányozását követően, mint közös 
akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 
 
Kelt: Rétság, 2020.07. …… 
 
 

______________________________ 
Rétság Város Önkormányzata 

Bérbeadó 
 
 

______________________________ 
Ipoly-menti REL Egyesület 

Bérlő 
 

 
 
 

Mellékletek: 
1. számú melléklet – Térkép 



SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
 

 
Alulírott Ipoly-menti REL (Rövid Ellátási Lánc) Egyesület (szervezet nyilvántartási száma:12-02-0001952, 
adószám: 18645606-1-12, székhely: 2654 Romhány, Dió út 2. képviseli: Belinszky Zsolt önállóan; továbbiakban: 
„Vevő”) az alábbi 
 

szándéknyilatkozatot 
 
teszi a Rétság Város Önkormányzata (székhelye:2651 Rétság, Rákóczi út 21., törzskönyvi azonosító szám: 
735496 statisztikai számjel: 15735492-8411-321-12 adószáma: 15735492-2-12) képviseli: Mezőfi Zoltán János 
polgármester; továbbiakban: „Eladó”) 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalban Rétság, belterület, 356/44 hrsz. alatt felvett, 2164 m2 területű, „kivett telephely” 
megnevezésű ingatlan (továbbiakban együttesen: „Ingatlan”) vonatkozásban. 
 
A Vevőnek szándékában áll az Ingatlan megszerzése per-, teher- és igénymentesen. A Vevő kész a fenti Ingatlan 
ellenértékeként az Eladó által megbízott ingatlan szakértő által készített értékbecslésben meghatározott 
vételárat a végleges adásvételi szerződés megkötését követően megfizetni. Az Ingatlan vételára kevesebb lehet, 
azonban magasabb nem az értékbecslésben meghatározott forgalmi értéknél.  
 
Az Ingatlant, az alábbiak szerint kívánom megvásárolni: Az Ingatlan teljes vételárát a Vevő az ingatlan 
átruházására vonatkozó végleges adásvételi szerződés aláírását, az Ingatlan átruházására vonatkozó Rétság 
Város Önkormányzat Képviselő Testületének hozzájárulása, valamint valamennyi jogosult elővásárlási jogról 
lemondó nyilatkozatának megszerzését követően vállalja megfizetni.  
 
Jelen Szándéknyilatkozatot ajánlati kötöttség nélkül tettem meg, így ez nem minősül a polgári törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerint szerződés létrehozására 
alkalmas ajánlatnak, a jelen Szándéknyilatkozatban meghatározott feltételek nem terjednek ki valamennyi, a 
Vevő által lényegesnek minősített kérdésre (szavatosságvállalások részleteinek meghatározása, az Ingatlan 
vételárának megfizetése, stb.), így az azokban való előzetes és teljes körű megegyezése az Ingatlan 
átruházásához szükséges szerződés létrejöttének további feltétele. 
 
Budapest, 2020.06…… 
 
 

______________________ 
Ipoly-menti REL Egyesület 

Vevő 
képviseli: Belinszky Zsolt 



  

 
TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS ÉS IGAZOLÁS 

 
Rétság Város Önkormányzata (székhelye:2651 Rétság, Rákóczi út 21., törzskönyvi azonosító 
szám: 735496 statisztikai számjel: 15735492-8411-321-12 adószáma: 15735492-2-12 )képviseli: 
Mezőfi Zoltán János polgármester), mint az ................, . HRSZ: ..... Ingatlan. 1/1 arányú 
tulajdonosa, hozzájárulok, az 
 
Ipoly-menti REL (Rövid Ellátási Lánc) Egyesület (szervezet nyilvántartási száma:12-02-0001952, 
adószám: 18645606-1-12, székhely: 2654 Romhány, Dió út 2. képviseli: Belinszky Zsolt önállóan) 
által,  
 
„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, 
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (a 
felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)című pályázati felhívás keretében megvalósuló 
1860319655 projektazonosítószámú projektjének megvalósításához és a támogatási időszak 
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá 
az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésére áll, és a 
megvalósulást követő legalább 5 éven keresztül ingatlanunkat használhatja. 
 
Kelt,  
 
 
 
 
 
Tulajdonos         Bérlő 
 
 
 
 
 
 
 
Tanú 1.          Tanú2. 
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Előterjesztést készítette: Jámbor Lajos                                                Előterjesztő: Jámbor Lajos 

Kényszerintézkedések fedezetének biztosítás 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Polgármesteri hivatalához bejelentés érkezett, hogy a Jókai utca 13. sz-ú ingatlan elha-
nyagolt, gyomnövényekkel, rágcsálókkal, élősködőkkel fertőzött.  
 
Az ingatlan tulajdonosai közül 2 fő gondnokság alatt áll. Tőlük nem várható el az ingatlan és környéké-
nek rendbe rakása. Egyikük intézetben lakik, a másik nem rendelkezik jövedelemmel. Kényszer kaszá-
lás és lomtalanítás elrendelése halaszthatatlan. A bekért árajánlat alapján a parlagfű és bozótírtás: 100 
000 Ft+ áfa, az építési törmelék elszállítása, lerakása 95 000 Ft+ áfa, a vegyes háztartási hulladék el-
szállítása, lerakása 105 000 Ft+ áfa, a veszélyes hulladék Kb. 6-8 m3 nincs ajánlat.  
A felrakáshoz szükséges gép szállítása és min. 8 órás díja 100 000 Ft + áfa.  Az ingatlan minimális 
rendbetételéhez 400 000 Ft +áfa összegre van szükség. 
 A felmerülő költségek az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztethetőek. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy biztosítson egy keretösszeget, hogy a szükséges védekezéseket 
végre lehessen hajtani. Javaslom, hogy a keret összeg mértéke 2020. évre 3 millió Ft legyen (több in-
gatlanról érkezett hasonló jelzés). Felhasználásáról a jegyző a soron következő ülésen beszámol a 
Képviselő- testületnek. 
 
 
A kényszerintézkedés során felhasznált összeg a jövedelemmel rendelkező ingatlan tulajdonostól, jö-
vedelméből levonható, ha ez nem lehetséges az ingatlanra terhelhető. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2020 július 02. 
 
 
  Jámbor Lajos 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.03.) önkormányzati rendelet  
 
20.§ (3) bekezdés  

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

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2020.( VII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta késznyszerintézkedések fedezetének 
biztosítása érdekében készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 2020 évi költségvetése terhére 3 millió Ft keretösszeget biztosít közérdekű vé-
dekezéssel kapcsolatos  munkák elvégzésére.  
Az összeg felhasználásáról a jegyző a Képviselő-testületet a soron következő köteles tájékoztatni. 
 
A többletelőirányzat átvezetésére a 2020. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot 
kell tenni. 

 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Jámbor Lajos jegyző 
 
 

                                                                                                      Jámbor Lajos                                                   
                                                                                                                      jegyző 

 
 

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

 
 

 
 
   Jámbor Lajos 
       jegyző 



                                                                                             
Szerződés               
Amely létrejött egyrészről „Szép Vidék” Kulturális és Sportegyesület /székhely 
2639 Bernecebaráti Mikes Kelemen utca 1.adószám 18625385-1-13/ továbbiakban Megbízott  

másrészről

Rétság Városi  Művelődési Központ és Könyvtár  ( 2651.Rétság, Rákóczi u.26.) Adószám: 15453260-1-12
Simon Katalin igazgató/ továbbiakban Megrendelő között az alulírott napon, az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- Kalandpark / tartalmazza:  /20-25 db kézzel festett fa ügyességi és logikai játék/ személyzettel /
- Fa körhinta       / személyzettel
- 1 db 3 funkciós óriás légvár /személyzettel
- 1 db kicsi légvár   /személyzettel
- 1 db óriás darts foci  /személyzettel

1/a Kalandpark
      Fa körhinta
      óriás légvár
      kicsi légvár
      óriás darts foci

 vállalja, hogy a szerződésben rögzített  helyszínen és időpontban megjelenik.                                                                           

- helyszíne: Rétság, Parkoló                                           Időpontja: 2020. augusztus 20./csütörtök/
- kezdési időpont: 15.00 óra
  befejezés 20.00 óra                                     

                                                                               Díja: Mindösszesen bruttó: 290.000,- Ft
                                        Óriás darts foci grátisz   Díja                                                 0,- Ft

         Fizetés: Átutalással a „Szép Vidék” Kulturális és Sportegyesület számlájára.
Duna Takarékbank Zrt. 58600513-11232179
Fizetési határidő: 2020. augusztus 28.  

2. Megrendelő fizetési kötelezettsége felróhatóságtól függetlenül
Mivel a rendezvény szabadtéren lesz megtartva, így az időjárás viszontagságai /eső, szélvihar, elemi csapás,                         
árvíz stb./ és egyéb befolyásolhatják. Esőnap nincs. Így a megrendelő gondoskodik megfelelő másik helyszínről.
                                                                                                                                      
                                                                                

 Kártérítési igény

Amennyiben a kalandpark neki felróható okból nem jelenik meg kártérítési kötelezettséggel tartozik a megbízó felé.
A kártérítési igény a megbízási díj 100%-a.
Ettől kivételt képez: Vis Maior
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3. Felmondás

3/a. Megrendelő felmondása
Amennyiben Megrendelő jelen szerződést a szerződés aláírása után mondja fel az 1.pontban meghatározott
díj 25%-át,28 napnál rövidebb, de16 napnál hosszabb idővel mondja fel, akkor jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott díj 50%-át, ha a műsor fent leírt időpontja előtt 16 vagy annál kevesebb nappal mondja fel,
a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott díj 100%-át Megbízott számlája ellenében megfizetni,
mely számlát Megbízott  a felmondástól számított 5 munkanapon belül postán küld meg megrendelő részére.
Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező 1. pontban felsorolt műsort a helyszínen mondja le,
úgy az jelen szerződéstől való elállásnak minősül és ilyenkor Megrendelő köteles a jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott díj 100%-át  és az úti költséget a helyszínen Megbízott számlája ellenében megfizetni.

                                                         
4. Vegyes rendelkezések
Szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a szerződésben foglalt lényeges információkat                                        
/pl. díj/ üzleti titokként kezelik, és azt egyik fél sem jogosult harmadik személy, vagy a nyilvánosság                                          
tudomására hozni. Az ebből eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárt köteles a szerződésszegő fél a                                            
károsultnak megtéríteni. Jelen szerződést a szerződő felek az elolvasása után, azt közösen                                                      
értelmezve, mint akaratukkal, mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

    

 …………………………..                                            ………………………………….      
          Megrendelő                                                              Megbízott

Kelt: 2020. 06. 18..                                                               



  
  Művészeti és Szolgáltató Kkt.  

 1142 Budapest, Szikszó park 5. 
 

 

Tel.: +36-70-562-8069, Fax: +36-1-221-0483, E-mail: kolompos@kolompos.hu 
www.kolompos.hu 

 

Szerződés  
 

amely létrejött  
Egyrészről az Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi Ferenc utca 26.   
Képviseli: Simon Katalin igazgató 
Adószáma: 15453260-1-12 
Kapcsolattartó: Kelemen Ágnes +36 35 350 785 muvkozpontretsag@gmail.com 
 a továbbiakban  Megbízó,  
 

Másrészről a Kolompos Kkt.  
Székhely: 1142 Budapest, Szikszó park 5. 
Adószáma: 20959872-2-42,  
Bankszámla száma: 16200106-60310790,  
Képviselő és kapcsolattartó: Nagy Zoltán +36705628069, kolompos@kolompos.hu, a 

továbbiakban Megbízott között a Kolompos együttes élő koncertjéről az alábbi 

feltételekkel. 
 

A műsor címe:  Szent István napi Kolompos gyermekkoncert 

A fellépés időpontja:  2020. augusztus 20. 17:00 

A műsor helyszíne: Rétság, szabadtér 

A műsoridő:  50 perc  

 

1. Az előadás tiszteletdíja: 320.000.- Ft. + 5% ÁFA, valamint az útiköltség 13.000.- Ft 

+5% ÁFA, mindösszesen: 349.650.- Ft 

A műsor szabadtéri, ingyenesen látogatható, ezer fő alatti rendezvény. 

Fenti összeget Megbízó az előadás után Megbízottnak számla ellenében átutalással 

egyenlíti ki. 
 

2. A hang-és fénytechnikát Megbízó biztosítja saját költségére. 
 

3. A fellépés megfelelő körülményeit Megbízó biztosítja: 

- eső esetén fedett színpadot, ill. helyszínt. 

- parkolási lehetőséget a színpadhoz legközelebb. 
 

4. Megbízott nem köteles fellépni és a fellépti díj megilleti ha, 

- a nézőszám nem éri el a 20 főt; 

- a műsor a rendező hibájából a rögzített időponttól 30 perccel nagyobb eltéréssel 

sem tud elkezdődni. 
 

5. Megbízottat megilleti a fellépti díj akkor is, ha az előadás a Megbízott hibáján kívül 

bármilyen okból megszakad, vagy elmarad. 
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6. A felek esőnapot nem állapítanak meg. 
 

7. A megállapodást mindkét fél az előadás előtt 30 napon túl indokolt esetben 

felmondhatja. Ekkor a feleket semmilyen anyagi felelősség nem terheli. 
30 napon belüli felmondás esetén a szerződést bontó fél terhére –  

a tiszteletdíj 50%-a. 
5 napon belüli felmondás esetén – 100% kerül kifizetésre 
Vis Maior esetén a felek nem élnek kártérítési követeléssel, egymással 

szemben. (A kedvezőtlen időjárás nem minősül Vis Maiornak.) 
 

8. Az együttes és kiadójának engedélyével Megbízó, ill. médiapartnere hang- és 

képfelvételt készíthet, erről a Megbízó másolatot biztosít és juttat el Megbízottnak. 
 

9. Amennyiben a rendezvény bármilyen politikai vagy ideológia célt szolgál, úgy 

Megbízó köteles erről Megbízottat a megállapodás aláírása előtt tájékoztatni, 

ellenkező esetben a zenekar a fellépést megtagadhatja, és a fellépti díj az együttest 

megilleti. 
 

10. Megbízó köteles az előadás helyszínét és időpontját a Szerzői Jogvédő Irodának 

bejelenteni. 
 

Záró rendelkezések 

Jelen szerződés csak akkor lép érvénybe, ha azt a Szerződő Felek mindegyike 

aláírva eljuttatja a másik félhez. 

 Amennyiben szerződő felek között vitás kérdés merülne fel, úgy azt elsősorban 

békés úton, egyeztetéssel kísérelik meg rendezni, s csak annak eredménytelensége 

esetén terelik a vitát peres útra a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes 

bíróságon. 

Nagy Zoltán, a Kolompos Kkt. képviselője, jelen szerződés aláírásával 

egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény3.§ 

(1) bekezdése 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

A felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás minden pontja üzleti 

titoknak minősül, és harmadik fél részére csak közös megegyezéssel adható ki. 

Jelen megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták 

alá. 

 

Budapest, 2020. június 11. 

 

 

 

 

………………………………….                         ………………………………… 
      Megbízó         Megbízott 



Szerződés

1. Amely létrejött a  Retro Világ Kulturális és Sport Egyesület 2639 Bernecebaráti Mikes K. utca
4. adószám: 18730795-1-13 továbbiakban mint / megbízott / Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár  /cím:2651 Rétság, Rákóczi út 26. /Simon Katalin igazgató/ továbbiakban 
mint /megrendelő/ az alábbi szerződés alapján fellépő biztosítása műsoros előadáson történő 
fellépésre

2. A fellépés helyszíne: Rétság Szabadtéri Színpad
3. Időpontja: 2020. augusztus 20.  
4. Fellépő:     18.00  László Attila               Műsor: 45-50 perc    Ára bruttó: 279.400,- Ft
5. A megrendelő a fellépés díját átutalási számla ellenében teljesíti 8 napon belül. 
6. Számla szám:       Duna Takarékbank Zrt: 58600513-11237916

7. A megrendelő biztosítja a megfelelő technikát: Teremben minimum 2 x600 Watt, szabadtéren 
min. 7 X5 méteres színpad minimum 2 x800 Watt teljesítményű hangosítás technikussal, 
színpadi kontroll hangfalakkal. Rácsatlakozási lehetőség a hangosításra sztereóban  6,3-as jack, 
XLR, vagy RCA dugóval. 

8.Az előadó biztosítja, hogy a kezdés előtt 15 perccel színpadképes állapotban megérkezik az 
      előadás helyszínére.

9.A megrendelő a színpadhoz a lehető legközelebb parkolási lehetőséget és szeparált öltöző 
     helyiséget tükörrel, ásványvízzel, tisztálkodási lehetőséggel biztosít az előadónak. A
     színpadfeljáróhoz / feljárókhoz / pedig a műsor idejére biztonsági embert . 

10. Esőnap nincs. Rossz idő esetén a megrendelő gondoskodik megfelelő másik helyszínről. 

11. A fellépések koncertként nem hirdethető. 

12  A szerzői jogdíjat a Megrendelő rendezi az Artisjus felé.  

13.A műsorról hang és videó felvétel csak az előadó engedélyével készülhet!

14.Ha a műsor a megbízó hibájából 20 perecnél nagyobb eltéréssel nem kezdődik el, úgy az   
előadó a helyszínen dönthet az előadás elmaradása mellett. Ebben az esetben a szerződésben   
foglalt összeget a megbízó köteles megtéríteni a megbízottnak.  

15. A színpad területén se fotózni, se videózni nem lehet! A műsor ideje alatt a színpadon csak az 
előadó tartózkodhat!

16.Lemondás, kártérítés: Ha a megbízó 21 nappal az előadás előtt a fellépést lemondja köteles a   
fellépti díj 100%-át megtéríteni megbízottnak. Ha a megbízott 21 nappal az előadás előtt, saját 
hibájából a fellépést lemondja, a megbízást nem teljesíti, köteles a fellépti díj 100%-át megtéríteni 
a Megbízónak.

17.Vis Maior: Megbízott mentesül jelen szerződésben foglaltak alól, amennyiben a közreműködő 
művész indokolt akadályoztatása vis maior nem tud eleget tenni a felkérésnek. Amennyiben a 
művész a fellépést indokolt akadályoztatása miatt teljesíteni nem tudja, a megbízott helyette más 
művészt ajánl fel. A művészt a fellépés alól mentesíti, ha út közben baleset éri. Ezekben az 
esetekben kártérítéssel egyik fél sem tartozik. 
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18.Amennyiben a rendezvény politikai, vagy ideológiai tartalmú és erről az előadót 
szerződéskötés előtt nem tájékoztatták, úgy akár a helyszínen is jogában áll az előadást lemondani.
Ez esetben a tiszteletdíj jár neki. 

19.Igény esetén, a műsor után dedikálással egybekötött CD-DVD árusításra van mód. 

     Ehhez egy asztalra van szükség.

20.A szerződés a megbízó és a megbízott aláírásával lép életbe.
 
21.Kapcsolattartó a megrendelő részéről:………………………………………………………,

Az előadó részéről: Kuti János László +36 20 4344-907 
      A szerződést e-mail-ben / kérjük kitöltve, aláírva 3 napon belül visszaküldeni.

Kelt, 2020. június 18.

                                       
                                                
                                                    Megrendelő                                                  Megbízott    
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu 

58/2020. 
 

 

Előterjesztést készítette, előterjeszti: Simon Katalin 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület soron következő ülésére 

Tárgyalja Ülés Szavazás 
Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 

  Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Zárt Titkos szavazás 
Közbeszerzési Bizottság  Egyszerű többség 

  Képviselő-testület    Minősített többség 

 
 

1.  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében szabadtéri programokkal ter- 
vezzük bővíteni kínálatunkat olyan előadókkal, akik szakmai tudásuk révén színvonalat hoznak 
programjainkba. 

 

A programterv a következő: 
 

2020. július 16-án, 18.00 órától Rétságon a KRESZ parkban a MárkusZínház előadása: Az 
égig érő fa c. bábelőadás, mesejáték. 

 
 

Az égig érő fa mesejáték, egy olyan interaktív előadás, ahol egyaránt szórakozhat gyermek, 
felnőtt, igényes díszlet, profi előadók fellépésével. Az előadás hazai és nemzetközi versenye- 
ken díjazott: 
Legjobb férfi alakításért díj – Vaskakas Bábfesztivál, Győr 1998. 
Fődíj II. – Gyermekszínházi Szemle, Budapest 2003. 
Pierrot Díj – Legjobb utcaszínházi előadás díja – Nyíregyháza, Happy Art Fesztivál 2008. 
Scena Detskej Poroty – Babkove Divadlo – Kosice – VirVar Festival- 2016. 
Közönség-díj – Békéscsabai Nemzetközi Bábfesztivál – 2018. 

 
Ezzel a rendezvénnyel indítjuk családi programsorozatunkat, reméljük azzal, hogy a 
gyerekek egyik kedvenc szórakozó helyére viszünk programokat, a közeljövőben jobban 
érdeklődnek ajánlataink iránt. 

 

A szolgáltatás teljes költsége 243.000 Ft, azaz Kettőszáznegyvenháromezer forint. 
 

Mivel a jelen előterjesztés mellékletét képező szerződések bizalmas jellegűek, rendelkeznek 
arról, hogy a bennük szereplő adatok üzleti titoknak minősülnek, kérjük a tisztelt Képviselő 
testületet, hogy ezeket az információkat diszkréten kezeljék, internetre részadatok se 
kerülhessenek fel! 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szí- 

veskedjenek. 

1 oldal a 2 oldalból 

2020. július 16. MárkusZínház előadása 

http://www.retsag.hu/
mailto:hivatal@retsag.hu
Felhasználó
Kiemelés



2020. július 16. MárkusZínház előadása 2020. soron következő Kt. ülésre 
 

 
 

 

Rétság, 2020. június 30. 
 
 
 

Simon Katalin 
Intézményvezető 

 
 

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

 
 

3.  Jogszabályi háttér: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.03.) sz. önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely 
szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást (…) csak 
képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani.” 

 
 

4.  Határozati javaslat 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2020. (VI. .) KT. HATÁROZATA 

 
 

2020. június 16. MárkusZinház előadása 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
előterjesztését a 2020. július 16-i MárkusZínház Égig érő fa c. előadásával kapcsolatban 
megtárgyalta, azzal egyet ért. 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a határozat mellékletét 
képező szerződéseket: 59/2020 MárkusZínház Közhasznú Alapítvány-az Égig érő fa, 
bábelőadás, mesejáték, megkösse, aláírja. 
 
 
A megbízás költsége a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetésben 
biztosított. 

 
Határidő: 2020. június. 30 
Felelős: Simon Katalin Intézményvezető 

 
 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 

Jámbor Lajos 
jegyző 
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Simon Katalin 
Intézményvezető 

 
 

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

 
 

3.  Jogszabályi háttér: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(III.03.) sz. önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely 
szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást (…) csak 
képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani.” 

 
 

4.  Határozati javaslat 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2020. (VI. .) KT. HATÁROZATA 

 
 

2020. június 16. MárkusZinház előadása 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
előterjesztését a 2020. július 16-i MárkusZínház Égig érő fa c. előadásával kapcsolatban 
megtárgyalta, azzal egyet ért. 
A Képviselő-testület megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a határozat mellékletét 
képező szerződéseket: 59/2020 MárkusZínház Közhasznú Alapítvány-az Égig érő fa, 
bábelőadás, mesejáték, megkösse, aláírja. 
 
 
A megbízás költsége a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi költségvetésben 
biztosított. 

 
Határidő: 2020. június. 30 
Felelős: Simon Katalin Intézményvezető 

 
 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 

Jámbor Lajos 
jegyző 
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A 2020. évi 
karbantartési terv el  
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző és 

                   Mezőfi Zoltán polgármester           
Önkormányzati keresetkiegészítés lehetősége 2020. 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

I. 
 
A 2020. évi költségvetés elfogadásakor képviselőtársaim jelezték, hogy a Polgármesteri Hivatal állami 
támogatásának növekményét szeretnék a dolgozók részére kifizetni. Több javaslat hangzott el: például 
jutalomként, béremelésként kerüljön kifizetésre az összeg. 
 
A dolgozókkal egyeztetve mindenki a tartós béremelést preferálta. A sok-sok indokolástól eltekintek, 
mely a béremelés mellett szólt.  
 
Az állami támogatás növekménye 86.764.000 Ft – 73.188.400 Ft = 13.575.600 Ft/év. Az állami támo-
gatás növekmény összege fedezetet kell hogy nyújtson a munkáltatói járulékok összegére is. A járu-
lékkal csökkentett bérfejlesztésre fordítható összeg 11.553.702 Ft/év, 962.809 Ft/hó. Felosztására a 
következő javaslatot teszem: 
Javaslom a 100/2019.(V.30.) Kt határozatban megfogalmazottak megtartását, jó ötletnek tartom az 
önkormányzati béremelés alkalmazását. A munkatársiam szintén elfogadják a béremelés e lehetősé-
gét. Számításokat az alábbiak szerint végeztem: a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettséggel ren-
delkezők összesített szorzószáma a Kttv. szerint 23,05, a középfokú végzettségű ügyintézőké pedig 
20,2. Az ügyintézőkön kívül két ügykezelő segíti a munkánkat. 
 
Javaslom a felsőfokú végzettségú dolgozók részére 29.000 Ft/hó növekmény, a középfokú végzettsé-
gű dolgozók esetében pedig ( havi 15.600 Ft emelést már kaptak január 1. naptól) 12.500 Ft/hó nö-
vekményt, az ügykezelők részére pedig (szintén kaptak már 15.600 Ft/hó béremelést január 1. naptól) 
25.000 Ft/hó növekmény biztosítását. 
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Költségvetési hatás (központi támogatásból fedezett):  
23,05 szorzószám 29 000 Ft/hó 668 450 Ft/hó 
20,02 szorzószám 12 500 Ft/hó 250 250 Ft/hó 

2 fő 20 000 Ft/hó 40 000 Ft/hó 
 Összesen 958 700 Ft/hó x 12 hó = 11.504.400 Ft/év  

 
 
 

II. 
 

Az önkormányzat egyéb területén dolgozók 2020. évi bérfejlesztése igen eltérő. Van olyan ágazat, ahol 
hatszámjegyű a tárgyévi béremelés, van olyan, ahol havi 30-40 eFt (megjegyzem ezek az ágazatok 
bérrendezése már a korábbi években központi forrásból jelentősrészt megtörtént). 
 
Az ágazati aránytalanságok 2019. évben precízen beállításra kerültek. Jelenleg a 2020. évi 
aránytalanságok rendezésére teszek javaslatot. 
 
A Városüzemeltetési csoport tagjai esetében a szakmunkások 15.600 Ft, a segédmunkások 12.000 Ft 
béremelést kaptak jogszabályi változás miatt január 1. naptól. Javaslom a szakmunkások önkormány-
zati támogatásának kiegészítését 15.000 Ft-tal, a segédmunkások bérét pedig 13.000 Ft-tal.  
Központi támogatással nem fedezett költségvetési hatás 5 fő x 12 hó x 15.000 Ft = 540.000 Ft/év + 
94.500 Ft járulék, 2 fő x 12 hó x 13.000 Ft = 312.000 Ft + 54.600 Ft járulék. 1 fő MT hatálya alá tartozó 
részmunkaidős dolgozó (hivatali takarítónő) részére javaslok 9.750 Ft önkormányzati támogatás növe-
kedést, melynek éves hatása 117.000 Ft + 20.475 Ft. 
 
Közalkalmazottak esetében államilag rendezett a védőnők, a családsegítők és az óvónők bére. Július 
1-től az óvónők további béremelést kapnak, a védőnők bére ebben az évben két alkalommal emelke-
dett. A családsegítők esetében szintén állami támogatásból emelkedett az ágazati pótlék összege. A 
központi emelésből a dadák maradnak ki. A lentebb felsorolt ágazatokban a központi minimálisan biz-
tosítandó béremelések hatására már mindenki megkapta a 12.000 -15.600 Ft havi béremelést, az óvo-
dai kisegítők pedig a 17.200 Ft emelést. 
 

- Felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak részére (3 fő) havi bruttó 30.000 Ft, 
- középfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottak részére (6,5 fő) havi bruttó 15.000 Ft, 
- Mt. hatálya alá tartozó intézményi dolgozók részre (2 fő) havi 13.000 Ft, 
- dadák és az óvodapedagógusok munkáját segítő dolgozók (6 fő) esetében havi bruttó 10.000 Ft 

béremelést javaslok. 
 

A közintézményekben dolgozók javasolt béremelésének éves hatása 3.282.000 Ft + 557.940 Ft járu-
lék, összesen 3.839.940 Ft. 
 
A javasolt béremelések hatása önkormányzati szinten: 
 

- állami támogatás terhére 11.504.400 Ft bér + 2.013.270 Ft járulék = 13.517.670 Ft 
 
Önkormányzat saját bevételei terhére: 

- önkormányzat saját dolgozói (Mt hatálya alatt) 969.000 Ft bér+169.575 Ft járulék= 1.138.575 Ft 
- közintézményekben dolgozók esetében 3.282.000 Ft + 557.940 Ft járulék = 3.839.940 Ft 

 
 
Javasoljuk, hogy a béremeléseket visszamenőleg, 2020. január 1. naptól biztosítsa a Képviselő-
testület. A 2020. évi költségvetést a bérek elszámolási rendszere miatt (decembertől – november 30-ig) 
a felsorolt összegek 11/12-ed része terheli.  
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Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2020. július 01. 
 
 

      Mezőfi Zoltán     Jámbor Lajos 
   polgármester        jegyző 
 
 

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

Jámbor Lajos 
     jegyző 
 
 

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

 
 

3.) Jogszabályi háttér 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2020.( VII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi önkormányzati 
keresetkiegészítés lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a hosszú évek alatt kialakult jelentős ágazati arányta-
lanságok 2019. évben rendezésre kerültek. 2020. évben állami támogatás biztosít fedezetet a 
védőnők, az óvónők és a Család és Gyermekjóléti Központban dolgozók részére. Az arányta-
lanságok felhalmozódása érdekében 2020. január 01. naptól a 100/2019.(V.30.) Kt. határozat-
ban megállapított önkormányzati bérkiegészítéseken felül az alábbi bérfejlesztéseket biztosít-
ja: 

 
Állami támogatás terhére 

-  a Rétsági polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a felsőfokú végzettséggel ren-
delkező dolgozók részére Kttv. szerinti szorzó és 29.000 Ft szorzatát, a középfokú 
végzettséggel rendelkező dolgozók részére a Kttv. szerinti szorzó és 12.500 Ft szorza-
tát, valamint az ügykezelők részére 20.000 Ft/fő/hó összeget. A központi forrásból fe-
dezett béremelés éves hatása járulékkal növelten 13.517.670 Ft 

 
Önkormányzat saját költségvetése terhére 

- az önkormányzati és 0,5 fő hivatali dolgozó részére 5 fő szakmunkás végzettségű dol-
gozó esetében 15.000 Ft /fő/hó, betanított munkások 2,5 fő részére 13.000 Ft/fő/hó 
összeget.  
 

- a közintézményekben foglalkoztatott 2020. évben a központi (minimál) béremelésen felül 
támogatásban nem részesült 3 fő felsőfokú végzettségű dolgozó részére havi bruttó 
30.000 Ft/fő, egyéb középfokú végzettséggel rendelkező 6,5 fő részére havi bruttó 15.000 
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Ft/fő/hó, dadák és óvodapedagógusok munkáját segítő 6 fő részére 10.000 Ft/fő/hó, Mt. 
hatálya alatt dolgozó 2 fő részére 13.000 Ft/hó önkormányzati béremelést biztosít. 

 
Az állami támogatással nem fedezett béremelés éves hatása járulékkal növelten 4.978.515 Ft. 
 
 
Az önkormányzati béremelés miatti előirányzat módosítására a 2020. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni. 

 
Határidő: munkáltatói intézkedésekre 2020. július 31, majd szöveg szerint 
Felelős: valamennyi érintett munkáltató 
 
 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2020.( VII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi önkormányzati 
keresetkiegészítés lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 2020. évben önkormányzati béremelést nem biztosít. 
 

Határidő: - 
Felelős: - 

 
 

 
 

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

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
     jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  

Jegyzői javaslat 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A koronavírus járvány alatt egyetlen intézmény volt a városban, mely kitartóan, mindenféle kedvez-
mény nélkül, nehezített körülmények között működött. Aktívan szerepet vállaltak a veszélyhelyzet alatt 
született központi intézkedések végrehajtásában. 
 
Magyarország Kormánya a veszélyhezetre való tekintettel módosította a Magyarország költségvetésé-
ről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (4) bekezdését, mely szerint 

„(4) *  A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve 
cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szin-
ten - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján adott juttatások - nettó össze-
ge, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2020. évben nem haladhatja meg a 400 000 forintot.” 

 
A költségvetési törvénnyel egyidejűleg módosult a Széchenyi pihenőkártya zsebeire adható összegha-
tár is.  
 
Javaslom, kérem, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozók 2020. évi cafetéria keretét nettó 400 eFt-
ra megemelni szíveskedjenek. Az emelés 15 %-os SZJA-val növelt éves hatása bruttó 286.416 Ft/fő. 
13 fő esetében 3.723.408 Ft egyszeri juttatást jelent. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2020. július 02.  
 
 
   Jámbor Lajos 

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

3.) Jogszabályi háttér 
 

1. részben bemutatva 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…../2020.(VII.14.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jámbor Lajos jegyző kérelméről készí-
tett előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület elismerve a Rétsági Polgármesteri Hivatalban dolgozóknak a koronavírus járvány 
idején végzett munkáját 2020. évre biztosítja a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott nettó 
400.000 Ft cafetéria juttatást. A 2020. évi cafetéria különbözetének fedezetéül egyszeri 3.237.741 Ft + 
15 % SZJA 485.667 Ft pótelőirányzatot biztosít. 
 
A pótelőirányzat átvezetésére a 2020. évi költségvetés soron következő módosításakor javalatot kell 
tenni. 
 
Határidő:  2020. július 31 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 

 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…../2020.(VII.14.) KT. HATÁROZATA 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jámbor Lajos jegyző kérelméről készí-
tett előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az 1/2020. (III.03) önkormányzati rendeletben meghatározott cafetéria juttatáson 
felül nem biztosít fedezetet.  
 
Határidő:  ---- 
Felelős: --- 

 
 

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

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Tájékoztató Vis major döntésekről 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyi veszélyhelyzet megszűnését követően az alábbi vis major döntések születtek: 
 

I.  
 
Elektronikus egyeztetés során, Jávorka János alpolgármester javaslatára merült fel a KRESZ parkban 
1 db mobil WC kihelyezésének lehetősége. 
 
Egyéb fenntartások mellett a testületi tagok többsége támogatta a kézmosóval felszerelt mobil WC 
kihelyezését. Az alábbi döntés született:  
„A hivatkozott rendelkezések alapján a Vis major munkacsoport egyetért azzal, hogy a 
jegyzőkönyv mellékletét képező Együttműködési megállapodás aláírásra kerüljön. 
 
A 2020. évi költségvetésben az alábbi többletelőirányzat biztosítása szükséges: 
 
telepítési költség 1 x 5.000 Ft + áfa = 6.350 Ft, 
kézmosóval ellátott WC bérleti díja 4 hó x 24.500 Ft + áfa = 124.460 Ft, 
összesen: 130.810 Ft.” 
 
  

II. 
 
Megérkezett a Munkaügyi Központ tájékoztatása a 2020. évi diákmunka lehetőségről. A program július 
1-től indul. A létszámigényt testületi ülés előtt le kell adni, a diákmunkával kapcsolatos hirdetményt 
közzé kell tenni. A program 100 %-ban támogatott.  
A Vis major munkacsoport javaslata a következő: július-augusztus hónapokra 10-10 fős 
létszámigény kerüljön benyújtásra. A hirdetést haladéktalanul meg kell kezdeni.  
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III. 
 
Elkészült a 779 hrsz-ú telek értékbecslése. Az értékesítéshez szükséges a telek kiérése. A volt 
laktanya épületeire több érdeklődő volt az elmúlt időszakban. Az ingatlannyilvántartás adatait áttekintve 
a volt 356/40 hrsz-ú ingatlan – ezen található a volt CSMO – nem került megosztásra a HÉSZ által 
megjelölt beépítettség szerint. Egy restanciát kell pótolni, ezért a javaslat nem ellentétes a 
82/2020.(V.25.) polgármesteri határozattal. Az alábbi döntés született: 
 
 
Dombai Gábor földmérőtől javasolja a munkacsoport, hogy  

- árajánlat és szerződés-tervezet kerüljön megkérésre a Rétság 779 hrsz-ú telek kitűzésére,  

- a 356/40 hrsz-ú telek megosztására. 

Az árajánlatok elfogadásáról a Képviselő-testület a július havi ülésen dönt. 
 
 

IV. 
 
Szintén elektronikus egyeztetés alapján kértem árajánlatot a 32 ha-os terület kimérésére. Tettem egy 
módosító javaslatot, mely szerint néhány telek is kerüljön kimérésére. Javaslatomra immár három 
további javaslat született a telkek kialakításával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a terület kimérése 
történjen meg, a vállalkozók tudjanak árajánlatot és szerződés-tervezetet küldeni. A telkek elhelyezését 
pedig személyesen beszéljük meg, válasszuk a hosszútávon legkedvezőbb változatot. Az alábbi 
döntés született: 
 
A 32 ha-os terület kitűzésére érkezett 200.000 Ft-os árajánlatot a munkacsoport tudomásul 
veszi. A telkek kitűzéséről testületi bejárást követően dönt a képviselő-testület. A 32 ha-os 
területet azonban ki kell tűzni a takarítás meggyorsítása érdekében. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2020. június 29. 

 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 

 
 
 
 
 

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
szóló 1/2020. (III. 03.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 20.§ (3) 
i) pontja alapján  

 
i)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása 
előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,  

A hivatkozott rendelet  22.§-a alapján 
 
(1) Előirányzatot túllépni csak  
a) vis major helyzet elhárítása,  
b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások, 
c) a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. 
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron következő 
módosításakor be kell számolni. 
 
(3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport dönt.  
 

  a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki: 
aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 

         ab) Polgármester 
ac) Jegyző  
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyeztbe került intézmény 
Intézményvezetője 
ae) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok. 
 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2020.( VII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vis major döntésekről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a Vis major munkacsoport döntésével és . 

- egyetért a határozat mellékletét képező – a KRESZ parkban július 01-től október 31-ig 
kihelyezésre kerülő kézmosóval felszerelt mobil WC használatára kötött - Együttműködési 
megállapodás aláírásra került, melyhez  
a 2020. évi költségvetésben az alábbi többletelőirányzat biztosítása szükséges: 
telepítési költség 1 x 5.000 Ft + áfa = 6.350 Ft, 
kézmosóval ellátott WC bérleti díja 4 hó x 24.500 Ft + áfa = 124.460 Ft, 
összesen: 130.810 Ft.” 

-  július-augusztus hónapokra 10-10 fős létszámigény kerüljön benyújtásra nyári diákmunkára,  
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- árajánlat és szerződés-tervezet kerüljön megkérésre Dombai Gábor földmérőtől a Rétság 779 hrsz-ú  
   telek kitűzésére, és a  356/40 hrsz-ú telek megosztására, 
 
- a 32 ha-os terület kitűzésére érkezett 200.000 Ft-os árajánlatot a Képviselő-testület 

tudomásul veszi, a munkát meg kell rendelni. A telkek kitűzéséről testületi bejárást 
követően dönt a képviselő-testület 

 
 
A geodétai munkákra érkezett árajánlatok alapján a fedezetet a 2020. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítani szükséges. 
 

 
 
 
Határidő: 2020. július 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 
  Jámbor Lajos 
       jegyző 

 



II.

Tisztelt Képviselő-testület!

Ez a polgármesteri beszámoló rendhagyó a koronavírus járvány miatt.
Tájékoztatom Önöket, hogy a minősített időszakban 18 koronavírusos megfigyelés
volt elrendelve a hatóság részéről. Tényleges fertőzött kettő fő, melyből jelenleg egy
fertőzött van karanténban. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy jól van, tünetmentes.
A korábbi fertőzött személy sikeresen meggyógyult.

- Február 17.: 
o Forgalomba helyeztük a Magyar Falu Program keretében nyert 

ágdarálót. 
o Ugyanezen a napon a laktanyában bejárást tartottunk. Több épületre 

kiterjedően van érdeklődés.
Itt szeretném megjegyezni, hogy munkásszálló pályázat kapcsán négy
érdeklődő volt. Ekkor még nem született meg az egységes állásfoglalás
a munkásszálló kizárásáról, tehát az érdeklődőket maximálisan ki kellett
szolgálnom,  valamennyi  publikus  adatról  tájékoztatást  illett  adnom.
Ekkor  már  szinte  valamennyien  tudtuk,  hogy  nem  a  munkásszálló
kialakítása a cél.

- Február 18.
o  szintén  érdeklődővel  jártam  a  laktanyában.  Sporttevékenységre

keresett  helyet,  konkrétan  fallabdára.  A  hölgy  ezt  követően  több
alkalommal kért és kapott tőlem időpontot egyeztetésre. Amivel tudtam,
segítettem. Elmondtam neki az esetleges értékesítés folyamatát is.  A
többszöri látogatást követően jelenleg nem tudom, hogy az érdeklődő
hol tart a terveivel.

o Ezen  a  napon  az  Orgona  közi  vízelvezetés  tervezéséhez  helyszíni
bejárást tartottunk

- Február 19.  
o Seres  Tibor  Nógrád  Megyei  Katasztrófavédelmi  igazgatóval

találkoztam.  Kértem  segítséget  a  laktanya  fakivágás  ügyében.
Megkaptuk.  Időközben  megtörtént  a  8  veszélyes  fa  kivágása
katasztrófavédelmi  gyakorlat  keretében.  (Járóbeteg-ellátó  Központ
melletti terület)

- Február 20.
o A Rendőrkapitányságon vettem részt egy rendezvényen. Révész Ákos

ezredes  leköszönt  a  Rétsági  Kapitányság  vezetői  tisztségéről.
Továbbiakban  Vácon  teljesít  szolgálatot.  Utóda  Tánczos  Miklós
ezredes. Munkájához jó egészséget kívánok.

- Február 25.
o A Gyermekjóléti Szolgálat társulási ülésén vettem részt. 
o Szintén ezen a napon a Szociális Szolgáltató Központ társulási ülésén

vettem  részt.  A  fenti  szolgáltatók  Rétságon  mindegy  30  családnál
segítenek. Az ellátottak köre, beteg, idős és rászoruló sokgyermekes
családok.



- Február 26.
o Délelőtt laktanya bejárást tartottam érdeklődő befektetőknek.
o Délután  Helyi  Védelmi  Bizottsági  ülésen  vettem  részt  a  Járási

Kormányhivatalban. Fontosabb napirendek: Tavaszi vegetációs tüzek,
hirtelen  lezúduló  mennyiségű  csapadék  által  okozott  lehetséges
problémák, megelőzés.

- Február 27.
o Testületi ülésen vettünk részt együtt.

- Február 28.
o Multinacionális áruházlánc képviselőjét kalauzoltam a Jászteleki út és

Börzsönyi utca helyszínen. Az elmúlt hónapokban többször visszatérő
találkozás  volt.  Jelenleg  (2020.  július  05.)  bejegyzett  tulajdona  van
Rétságon a volt CBA Palóc Nagyker területén (MOL kúttal szemben).  A
befektető  a  területet  magánszemélytől  vásárolta  meg.  Ahhoz,  hogy
áruház épüljön,  a Jászteleki  utat  be kell  kötni  a 2-es főútba.  Ettől  a
ponttól  lesz  a  Képviselő-testületnek  szerepe  a  beruházásban.  A
befektető  vállalja  a  bekötő  út  megépítésének  költségét.  További
részletekről a július 1-i találkozáson egyeztetett feladatok ismertetését
követően,  a  beérkező  kérelem  kapcsán  tájékoztatom  a  Képviselő-
testületet. Bíztam benne, hogy a kérelem a PVB ülésig megérkezik.

- Március 2-5-ig szabadságon voltam
-
- Március 6.

o A  Hannon  (ex  Gibbs)  gyárban  voltam.  Előtte  egyeztetés  volt  a
gyárbővítésről. A gyárbővítés kapcsán közvetítői szerepre kértek fel az
Ipari  Park  Kft.  vezetése  és  a  gyár  között.  A  kompromisszumos
megállapodás megszületett. Látogatásom további célja a településképi
egyeztetés  lefolytatása  volt.  Mint  tudjuk,  az  önkormányzatnak  nincs
főépítésze,  így  a  polgármesterre  hárul  e  nemes  feladat.  A
szakvélemény meghozatala megtörtént. Ahogy Önök is látják jelenleg
épül a bővítés. Közel 5000 m2-es csarnok előkészületi munkái folytán
jelentős mennyiségű mart aszfalt került Rétság városban deponálásra.
A mart  aszfalt  érték,  köszönöm  a  városnak  adott  mennyiséget.  Ezt
karbantartásokhoz  tudjuk  felhasználni.  Kitűnő  útalap,  kiváló  itatott
aszfalt utat tudunk belőle építeni.

- Március 9.
o OTP Ingatlan  értékbecslőjével  vettem  fel  a  kapcsolatot.  A laktanya

területén  több  ingatlannál  is  kell  értékbecslést  végeztetni,  így  a  volt
Csapatművelődési  Otthon,  és  a  volt  tiszti  étkezde  esetében  is.  A
Jászteleki út 779 hrsz-ú telek értékbecslése időközben elkészült,  5,3
millió Ft az értékbecslés eredménye.

Ezekben  a  napokban  már  munkaidőm  jelentős  részét  a  kialakulóban  lévő
járványhelyzettel  kapcsolatos  egyeztetésekkel  töltöttem.  Számtalan
telefonbeszélgetés zajlott már a március 15-i rendezvényről, egyéb rendezvényekről



stb.  Egyeztettem  ezekben  a  napokban  többek  között  Nagyné  Barna  Orsolya
tankerületi igazgatóval is, gyermekeink megvédéséről.

- Március 11. Kihirdették az egészségügyi veszélyhelyzetet.
A Kormány, a Kormányhivatal, az önkormányzat, a vállalkozók és a lakosság is most
először  találkozott  ezzel  a  helyzettel.  Számtan esetben  kerestek  meg jogszabály
egyeztetés miatt, mit lehet, és mit nem. Külön nem fogom az összes megkeresést
felsorolni, de a hétvégék is gyakorlatilag az egyeztetésekkel teltek. Napi kapcsolat
volt a járványügyi hatóság, a rendőrség, a vállalkozók és közöttem. 

- Március 12. Bizottsági ülésen vettem részt.

- Március 13. 

o Erre a napra beszéltünk meg találkozót az OTP Ingatlan képviselőjével.
A laktanya hasznosításban szeretne közreműködni. Elmondása szerint
olyan „beragadt” ingatlanokat adott már el, melyről a tulajdonosok már
rég  lemondtak.  Sikerdíjért  dolgozik.  Megmutattam  neki  a  laktanyát,
tüzetesen áttekintette az épületeket. Véleménye szerint érdemes lenne
folyamatosan  hirdetni.  Az  induló  árhoz  azonban  szükség  lenne
valamennyi  épület  tekintetében  értékbecslést  készíttetni.  Ez  nagyon
sok  pénz,  ugyanakkor  akár  meg  is  térülhet.  Azt  javasoltam,  hogy
egyeztetek képviselőtársaimmal.

- Március 15.
o Délelőtt  részt  vettem  a  Rétsági  Polgárőr  Egyesület  által  szervezett

társadalmi munkában. Kitakarítottuk a Bem lakótelep és a Radnóti utca
közötti  híd  környezetét.  Köszönöm  valamennyi  polgárőr  társam
munkáját!

o Délután Jávorka János alpolgármester úrral koszorút helyeztünk el a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületénél lévő emléktáblánál.

Az egészségügyi  veszélyhelyzettel  kapcsolatos jogszabályok sorozata jelent  meg.
Bezárásra került először a könyvtár, majd az egész Művelődési Központ, az iskola,
óvoda  és  a  Járóbeteg-ellátó  Központ.  Testületi  döntés  alapján  lezártuk  a
játszótereket.  Megszerveztük  a  Polgármesteri  Hivatalban  az  elektronikus
ügyfélfogadást. Ez némiképp csökkentette a személyes ügyfélforgalmat. Ugyanakkor
az  e-mail  váltások  lényegesen  több  ügyintézési  idővel  jártak,  mint  a  személyes
találkozó. Megérkezett a központi utasítás is, hogy indokolt esetben biztosítani kell a
személyes  ügyintézést  (anyakönyv  és  a  munkaügy  volt  a  legtöbb)  és  az
igazgatásnak  a  végsőkig  ki  kell  tartania.  Az  intézményvezetők  folyamatosan
érdeklődtek  a  veszélyhelyzet  alatti  munkaügyi  jogszabályokról,  de  számtalan
vállalkozás is jogi segítséget kért. Napokon keresztül egyeztettünk Bagó István úrral,
az  étkeztetések  lebonyolításáról.  Több  állásfoglalás  után  vált  egységessé  és
egyértelművé a polgármesteri határozatok meghozatalának formája, számozása, a
már kihirdetett  veszélyhelyzetben hozott  bizottsági  és testületi  ülések döntéseinek
megerősítése.
Közben foglalkoztunk a védekezéshez szükséges eszközök beszerzésével.  Ekkor
már  kialakult  a  fertőtlenítő  szerek  hiánya  és  a  maszkok  hiánya  is.  Itt  szeretném
megköszönni az önkéntes segítők munkáját. Az önkéntes segítők maszkokat varrtak
és  a  lakosság  ellátásában  vettek  részt.  Rendkívül  dícséretesnek  tartom,  hogy
egyetlen felhívást sem kellett közzé tennünk hogy önkénteseket keresünk. Varrónők,



bevásárlást  vállalók  jelentkeztek,  oly  számban,  hogy  arra  kellett  figyelni,  hogy
mindenki kapjon munkát.
Köszönöm a képviselők segítségét is a beszerzéseknél. Köszönöm Hanzi Levente
vezetésével a Himolla (Spektíva) üzem dolgozóinak, hogy 5 ezer db maszkot varrtak
össze. A munkát önként vállalták.
A maszkok  széthordását  jórészt  az  óvónők  végezték.  Az,  hogy  utca,  házszám.
lakosszám szerint  legyen csomagolva  a Polgármesteri  Hivatal  dolgozói  végezték.
Ahogy utasításba kapták, a Hivatal dolgozói a végsőkig kitartottak. Végezték a saját
munkájukat  nehezített  körülmények  között,  szerveztek,  koordináltak.  Köszönöm a
helytállásukat. 
A  veszélyhelyzetben  megszervezésre  került  a  polgármesteri  döntések  testületi,
bizottsági  véleményezése is.  Az elektronikus  egyeztetés  volt  akinek tetszett,  volt,
akinek  nem.  155  db  polgármesteri  határozat,  3  önálló  rendelet  született.
Törvényességi referensünk elmondása szerint ilyen hatalmas mennyiségű határozat
egyetlen  településen  sem  született.  Továbbra  is  azt  gondolom,  hogy  mindenki
számára hasznos volt az előzetes egyeztetés. 
A veszélyhelyzetben fontosnak tartottam a kommunikációt a lakosság irányában. Úgy
gondoltam,  hogy  minden  lényeges  tájékoztatást  meg  kell  adni.  Kezdetben  a
kommunikáció  a  hivatalos  és  egy magánhonlapon zajlott.  Jó  ötletnek  tartottam a
koronavírus infó facebook oldal létrehozását. Informatív, tájékoztató, politikamentes
oldalt  sikerült  létrehozni.  Az  internetet  nem  használók  tájékoztatása  érdekében
kiadásra került egy Hangadó különszám. Két alkalommal készült riport a Rétság TV-
ben az aktuális vírushelyzetről. Köszönöm a kommunikációban résztvevő valamennyi
személy munkáját.
A továbbiakban összefoglalva adok tájékoztatást. 
Zöld  város  pályázat közbeszerzése:  a  mai  információim  szerint  a  jogorvoslat
határideje a döntés ellen lejárt. Nem érkezett kifogás a döntés ellen. A szerződés
július 18-a után aláírható.
Közbeszerzőnk  tájékoztatása  alapján  a  közbeszerzés  elhúzódását  az  alábbi
tényezők okozták:

- Az összességében legkedvezőbb ajánlattevők esetében az értékeléssel és a
bírálattal kapcsolatosan valamennyi eljárási cselekményre, továbbá az eljárási
cselekményeket követő hiánypótlásokra szükség volt (~81 nap).

- A minőségbiztosítás szakasza döntést követően több mint 40 napot vett 
igénybe

Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy az eljárás bonyolódik. Az ajánlattevők – 
tapasztaltuk – nem kellő gondossággal készítik el az ajánlataikat.
Az  elmúlt  évben  nyert  az  óvodapályázatunk.  Új  árajánlatokat  kellett  bekérni  a
végrehajtás érdekében. A pályázat elemei: ivókút kialakítása, napvitorla beszerzése,
gumiszőnyeg borítás a teraszra.
„Irány a pálya” szintén óvodai fejlesztés. Itt a Magyar Állam a beruházó, a kivitelező
a  tanuszoda kivitelezését  koordináló  BMSK.  Többszöri  bejáráson  vettem részt.  A
helyszín várhatóan az óvodaudvar alatti  terület lesz, mivel az óvodaudvarban már
nem fér el a pálya. Gyakorlatilag az Orgona közben kerül megépítésre. Több akadály
volt, például elektromos légvezeték, mely alá a pálya nem kerülhet.
A  KRESZ  parkban az  ivókút  átadása  megtörtént.  Köszönöm  az  ötletet  Jávorka
János  alpolgármester  úrnak.  Szintén  Jávorka  János  alpolgármester  javaslatára
kihelyezésre került a helyszínre egy db. mobil YOO.
Kiemelt feladatunk az északi buszmegállóban a  buszöböl forgalomba helyezése.
Igen  sok  dokumentációt  sikerült  összekészíteni  (megvalósulási  terv,  karbantartási



kézikönyvek stb.) Sajnos nagyon messze vagyunk a céltól. A forgalomba helyezést a
tulajdonosi  viszonyok rendezésével  kell  kezdenünk.  Gyakorlatilag felújítottunk egy
rövidke állami  területet  is.  Az egészségügyi  veszélyhelyzet  szabályainak lazulását
követően (bár még többen dolgoztak home office-ban) fogadtak bennünket Jávorka
János  alpolgármester  úrral  a  Nemzeti  Közlekedési  Hatóságnál,  majd  a
Közútkezelőnél Salgótarjánban. Első kérdésük az volt,  hogy miért most kezdjük a
forgalomba helyezést, ezt már a beruházás megkezdésekor el kellett volna kezdeni.
Dombai  Gábor  földmérőt  felkértem  az  öböl  önálló  helyrajzi  számra  történő
kitűzésére. A kitűzést követően kell megállapodni a járdaszakasz használatáról. 
Dombai Gábor földmérő megkapta a megbízást a 32 ha kitűzésére és a 779 hrsz-ú
telek kitűzésére is. 
Számos alkalommal  tárgyaltam  Belinszky Zsolttal  (Ipoly-menti  REL)  a laktanya
volt  tiszti  étkezde  hasznosítása  kapcsán.  A felmerülő  javaslatok  közül  az  épület
bérlése, későbbi esetleges vásárlás lehetősége jó megoldásnak mutatkozik mind a
vállalkozó, mind pedig az önkormányzat számára.
Személyes  találkozóra  hívtam  Kovács  Miklós  tervezőt.  A  Rendezési  Terv
felülvizsgálata évek óta húzódik. Kértem, hogy állítson össze egy „menetrendet” és
kezdjük meg a munkát.  Amennyiben a kért  dokumentum megérkezik,  akár  soron
kívüli testületi ülésen tárgyalni fogjuk a felülvizsgálat indítását. 
A Magyar Falu Program keretében 

- a Széchenyi utcai játszótér kerítésépítésére 
- a Templom utca felújítására
- a Kossuth utcai járda felújítására

a pályázatok határidőre benyújtásra kerültek.
A  Magyar  Államkincstár  ellenőrzi  a  közlekedésfejlesztési  pályázat
előkészítését,  lebonyolítását.  A projektmenedzseri  feladatokat  végző  vállalkozás
képviselőivel a Hivatal épületében egyeztettem. Az általuk felsorolt dokumentumok
(100  oldalt  meghaladó)  megküldésre  kerültek.  Emlékeztettem  őket  arra,  hogy  a
bölcsőde pályázat kapcsán hiánypótlást írtunk ki nekik a szerződéstervezet hiánya
miatt.
2020. július 2-án  birtokba adtuk a tanuszoda területét.  Egyúttal  a munkaterület
átadása is megtörtént. Az uszoda építése a napokban megkezdődik. A beruházásra
szabott határidő 18 hónap. 
A fentieken felül természetesen elláttam a polgármester részére kötelező feladatként
előírt  adminisztrációs  munkákat.  Több  elvégzett  munkámról  a  határozatok
végrehajtásáról szóló részben beszámoltam.
Folyt  egy  kivizsgálás  is  a  beszámolási  időszakban.  Mivel  személyi  ügy,  jelen
beszámolómban nem részletezem. Jegyző úrral egyeztetve – nyílt vagy zárt ülésen –
részletes tájékoztatást adunk a vizsgálat eredményéről.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat szíveskedjék tudomásul
venni.

Mezőfi Zoltán
polgármester
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatinak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkor-

mányzat érdekében végzett munkáról  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

I. rész 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 

 
Hat. 

száma 
Határozat tárgya 

  
25/  Felhatalmazás bölcsődepályázat Támogatási Szerződés aláírására  

A pályázat aláírása megtörtént. 
26/ Lakossági hulladékszállítási díj 2020. évi támogatásának lehetősége  

A szolgáltató és a számlakezelő értesítése megtörtént. A lakosság megkapta az 
első negyedévre vonatkozó 0 Ft-os, az önkormányzat pedig a 100 %-os szám-
lát. 

27/ 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Végrehajtás folyamatos, jelenlegi ismereteink szerint még nem kell módosítani. 

28/ Vis major döntés jóváhagyása, közfoglalkoztatási hatósági szerződés megköté-
sének engedélyezése 
A szerződés aláírása megtörtént. 

29/ VMKK 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve 
Végrehajtás folyamatos 

30/ Pályázat kiírása sport és civil szervezete 2020. évi támogatására 
Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a pályázati kiírás újragondolása szüksé-
ges. Tettem javaslatot képviselőtársaim felé. Kérés volt, hogy küldjük meg a be-
nyújtott pályázatokat. A megküldés megtörtént, válasz, javaslat nem érkezett. 
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31/ Pályázat kiírása sport és civil szervezete 2020. évi támogatására 
Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a pályázati kiírás újragondolása szüksé-
ges. Tettem javaslatot képviselőtársaim felé. Kérés volt, hogy küldjük meg a be-
nyújtott pályázatokat. A megküldés megtörtént, válasz, javaslat nem érkezett. 

32/ Pályázat kiírása sport és civil szervezete 2020. évi támogatására 
Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a pályázati kiírás újragondolása szüksé-
ges. Tettem javaslatot képviselőtársaim felé. Kérés volt, hogy küldjük meg a be-
nyújtott pályázatokat. A megküldés megtörtént, válasz, javaslat nem érkezett. 

33/ Tulajdonosi hozzájárulás kérése 15 darab lucfenyő kivágásához 
Az egészségügyi veszélyhelyzet miatt a testületi ülésen bediktált további fák 
szakértése még nem történt meg, kijelölést – mivel a határozat valamennyi fát 
tartalmazza – egyben tudunk kérni. A határozat meghozatala a vegetációs idő 
végén történt meg. Ismét felvettem a kapcsolatot a szakértővel. 

34/ Kérelem álláshely bérének feloldására  
Az óvodavezető értesült a döntésről 

35/ Megállapodás módosításának engedélyezése 
Az óvodavezető értesült a döntésről 

36/ Nyári zárva tartás jóváhagyásának kérelme  
Az óvodavezető értesült a döntésről 

37/ Képviselő-testületi utasítás kérése II.  
38/ Árajánlat és tervezői szerződés-tervezet kérése Orgona köz vízelvezetésére 

A szerződés aláírása megtörtént. 
39/ VMKK intézményvezetői posztjára pályázat kiírása 

A pályázat kiírásra, elbírálásra került 
40/ TKM kérelem 
 Polgármesteri határozattal meg kellett erősíteni a döntéseket. A megerősítések 

megtörténtek, végrehajtásról szóló tájékoztató a polgármesteri határozatokról 
szóló napirendnél található. (41-49) 

41/ A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/60-1/2020. iktatószámú 
törvényességi felhívásában megfogalmazottak végrehajtása  

42/ Fogorvosi tevékenységre kötött szerződés felmondása 
43/ Fogorvosi tevékenységre kötött szerződés felmondása 
44/ Fogorvosi tevékenységre kötött szerződés felmondása 
45/ Vállalkozási szerződés jóváhagyása (OMEXOM Kft. – Piac tér oszlopkiváltás) 
46/ Védőnői munkakör betöltésével kapcsolatos döntések meghozatala 
47/ Szabályzatok jóváhagyása 
48/ A koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetősége 
49/. A koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetősége II. 
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Tisztelt Képvisel�-testület! 
 
A Szervezeti és M�ködési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidej� határo-
zatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
Szociális Bizottság 2020. június 29.-i ülésén az alábbi részletezés szerint 27 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 23 db 191.000 Ft 

- -       elutasított kérelem   

           Döntés összesen: 23 db 191.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása   

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 2 - 

- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 100.000 

- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 100.000 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 100.000 

- -       elutasított kérelem  - 

           Döntés összesen:                         1              100.000 
           Döntés összesen: 27 db     391.000 Ft 

  
   
 
 

2 Határozati javaslatok 

 „A” változat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót el-
fogadja. 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fo-
gadja el.  
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II. rész 
 

BESZÁMOLÓ A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZT ELTELT ID�SZAK FONTOSABB 
ESEMÉNYEIR�L,  

A VÁROS ÉRDEKÉBEN VÉGZETT POLGÁRMESTERI MUNKÁRÓL 
 

Kérem a tájékoztató tudomásulvételét. 
 
Rétság, 2020. június 29. 

 
                                                                                           Mezőfi Zoltán 

       polgármester 
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1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2020. július 14-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
dr. Szabó Sándor kormánymegbízott 2020. március 25-én kelt levelében tájékoztatott arról, hogy ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályokban foglaltak szerint a polgármesternek a veszélyhelyzet alatt 
hozott döntéseiről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az ülésről készült jegyzőkönyv mellé csatolni 
kell a döntések dokumentumait is.  
 
A döntésekről valamennyi képviselőtársaim értesült, elektronikus formában az előkészített döntések 
egyeztetésre kerültek.  
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelve az előterjesztéshez csatolom a döntéseket, kiegészítve a vég-
rehajtásról szóló beszámolóval. 
 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2020. június 29. 

 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
 

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

Koronavírus járvány miatti egészségügyi veszélyhelyzetben hozott jogszabályok 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2020.( VII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a veszélyhelyzet alatt hozott 
polgármesteri döntésekről készített tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 

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

 
 

 
 
  Jámbor Lajos 
       jegyző 
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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                                 Fodor Rita Mária  
                    polgármester               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. 
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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                                 Fodor Rita Mária  
                    polgármester               jegyző/h 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2020. április 14. napon kihirdetésre került.  
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           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.  
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                                                                         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. §  
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(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                                                                        Fodor Rita Mária 
            polgármester                                                                               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 
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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 
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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. 
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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. 
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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 



10 
 

 
 

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



18 
 

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 
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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,  
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• 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 
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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       60.000 Ft, 
- gépjárműjavítás, karbantartás     80.000 Ft, 
- biztosítás, műszaki vizsga               130.000 Ft, 
- épületüzemeltetési költségek               400.000 Ft, 
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- élelmezés, védőital       90.000 Ft 
- könyvelői díj        60.000 Ft, 
- gépek, berendezések, felszerelések karbantartása, javítása 50.000 Ft, 
- épületkarbantartás, felújítás               150.000 Ft, 
- adminisztrációs költségek      50.000 Ft, 
- oktatási, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés    50.000 Ft, 
- egyenruha, védőfelszerelés beszerzése    60.000 Ft, 
- egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése  60.000 Ft, 
- egyéb (jutalom, sportszerek)      60.000 Ft, 

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

  
Rétsági Polgárőr Egyesület 2020. évi támogatási kérelmét az alábbiak szerint elfogadom.   

 
-       térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése, karbantartása 300.000 Ft 
-    koronavírussal kapcsolatos védőeszközök biztosítása                              45.000 Ft 
- polgárőr gépkocsi (MFR 535) fenntartási költségei                                    60.000 Ft 
-       internet, mobiltelefon előfizetés                                                                  20.000 Ft 
- Éves biztosítás 3 főre                           15.000 Ft 
- Egyesületi rendezvények biztosítása                          60.000 Ft 
- polgárőrök elismerése (ruházati felszerelés)                         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 
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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:  

     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  

  
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:  

 
   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  

 
A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok 

maradnak. 
 
Rétság, 2020. ……………………………………… 
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……………………………….      ………………………………. 
              Mezőfi Zoltán                   Támogatott 
              polgármester 

 
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 
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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 
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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 Képviselő-
testület 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
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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: 
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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 
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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 
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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 
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- ___________________________________________________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) 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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: 
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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. 



39 
 

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) 
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- 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, 
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- 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, 
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- 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. 
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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 minőség-
ellenőrzés 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. 
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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 
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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 
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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:                         Nyertes ajánlati ár:       Többletforrás igény: 
1. rész: 190.092.992,- Ft                            218.751.080,- Ft 28.658.088 Ft 
2. rész:    45.812.681,-Ft                              52.657.856,- Ft  6.845.175 Ft 
3. rész:     76.234.563,-Ft                           103.505.942,- Ft 27.271.379 Ft 
Összesen: 312.140.236 Ft            374.914.878,- 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 
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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 
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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 
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Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
az alábbi döntést hozom: 
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 



50 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szociális kérelmek elbírálásában hozott döntések: 
 

Megnevezés 
Döntés 
szám  

 Ft 
Döntés 
szám  

Ft 
Döntés 
szám  

Ft 
Döntés 
szám  

Ft 
Döntés 
szám  

Ft 

  március* április május június Összesen 

Települési támogatás 
megállapítása 

                

támogatott kérelem 16 270 000 Ft 23 311 000 Ft 27 288 000 Ft 1 50 000 Ft 67 919 000 Ft 

elutasított kérelem 0   1   1   0   2   

           Döntés összesen: 16 270 000 Ft 24 311 000 Ft 28 288 000 Ft 1 50 000 Ft 69 919 000 Ft 

Szociális étkezés 
engedélyezése és térítési díj 
megállapítása 

                    

  támogatott kérelem 
(felülvizsgálat) 1 - 5 - 30 -   - 36 - 

  elutasított kérelem - - - - - -   -   - 

           Döntés összesen: 1 - 5 - 30 -   - 36 - 

Temetési Települési 
támogatás 

- - - - - - - - - - 

támogatott kérelem 1 100 000 Ft 4 400 000 Ft 2 200 000 Ft     7 700 000 Ft 

 elutasított kérelem - - - - - -         

           Döntés összesen: 1 100 000 Ft 4 400 000 Ft 2 200 000 Ft     7 700 000 Ft 

Születési települési 
támogatás 

- - - - - - - - - - 

támogatott kérelem - - - - 1 100 000 Ft     1 100 000 Ft 

elutasított kérelem   -   -   -   -   - 

           Döntés összesen: 
              
- 

                   - 
              
- 

                   - 1 100 000 Ft   0 Ft 1 100 000 Ft 
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           Döntés összesen: 18 370 000 Ft 33 711 000 Ft 61 588 000 Ft 1 50 000 Ft 113 1 719 000 Ft 

1 főre jutó települési támogatás átlag 16 875 Ft 12 958 Ft 10 286 Ft  50 000 Ft 13 319 Ft

           

március* Megerősítő döntések          
 
 
Szociális ügyekben hozott határozatok sorszáma: 
26-37       12 db 
43-62        21 db 
83-141      60 db 
148         1 db 
156         1 db 
 
megerősített határozatok száma      18 db 
 
összes döntés    113 db 
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