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Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
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 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előző ülést követően az alábbi vis major döntések 
születtek:  
 
2021. szeptember 14. 
 
 

• I.számú háziorvosi szolgálat működési feltételeinek biztosítása 
A Képviselő-testület döntött arról, hogy átveszi az I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat feladatellátását. 
A feladatellátáshoz anyagi forrás biztosítása szükséges. A költségek becslések, a szükséges 
előirányzat átvezetésekre a tapasztalat alapján kerül majd sor. 
 
Nem tisztázott még az asszisztens foglalkoztatása, tervezett bér 1.560 eFt, + 242 eFt járulék a javaslat. 
Dologi kiadásokra 3.003 eFt biztosítása látszik indokoltnak, mely tartalmazza az orvosi vállalkozási 
díjat, gyógyszer, tisztítószer beszerzést, informatikai rendszer üzemeltetését. Informatikai eszközökre 
(szoftver+hardver) 1.016 eFt kerülne ütemezésre. Az összes ütemezett kiadás 5.821 eFt, melyre a 
NEAK-kal megkötött szerződés (államháztartáson belülről átvett pénzeszköz) jelent forrást. 
 

• Főkefe Kft. fűtéskorszerűsítési kérelme 
A Templom utcában lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan gázkazánjai, fűtési rendszere elavult. 
Évente kellett – nem kevés pénzért - javítani. A végső megoldás a fűtéskorszerűsítés. Valent József 
tervező elkészítette a tervező költségvetést, mely az alábbi tételeket tartalmazza: 

‐  kazánok bruttó beszerzési ára 881.100 Ft, 
‐  szerelés, engedélyeztetés bruttó 2.293.900 Ft 
‐  tervezési díj 470.000 Ft (AM) 

A Vis major munkacsoport javasolja a kazánok azonnali megrendelését, árajánlatok bekérést a javítási 
munkákra. A Vis major munkacsoport javasolja a tervezési munkadíj elfogadását, továbbá szerződés 
bekérését. 
 
 

• Városi Nyugdíjas Klub szerződésmódosítási kérelme 
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A Városi Nyugdíjas Klub június 4-i kirándulás költségeivel nem a RET/3729-2 iktatószámú 
megállapodás szerint tud elszámolni, ezért kéri a megállapodás módosítását. 
Eredetileg utazási költségre 52.000 Ft, belépőjegyekre 98.000 Ft támogatás került megállapításra.  
A ténylegesen benyújtott számlák alapján az utazási költség 127.000 Ft, a fürdőbelépők ára 113.100 Ft 
volt. 
A ténylegesen benyújtott számlák alapján utazásra  127.000 Ft x 70 % = 88.900 Ft, belépőjegyekre 
113.100 Ft x 70 % = 79.590 Ft, maximum 150.000 Ft támogatásra jogosult. 
 
A hivatkozott megállapodás 2. pontját javasolja a Vis major munkacsoport módosítani az alábbiak 
szerint: 
Egri kirándulás 

‐  utazási költség 88.900 Ft, 
‐  fürdőbelépő: 61.100 Ft. 

 
 
2021. szeptember 17. 
 
 
 

I. Földes László megbízási szerződés jóváhagyása 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője jelezte, hogy a Földes László József Attila 
előadásra megérkezett a megbízási szerződés. A rendezvény szeptember 21-én kerül megtartásra. 
Simon Katalin kéri a szerződés jóváhagyását. 
 
A Vis major munkacsoport a jegyzőkönyv mellékletét képező szerződést jóváhagyja, felhatalmazza 
Simon Katalin intézményvezetőt a szerződés aláírására és ugyanezt javasolja a Képviselő-testületnek 
is.  
 
 
2021. szeptember 27. 
 
 

• Árajánlat kérése 

Folyamatban van a közigazgatási határrendezés előkészítése. Tolmács Község Önkormányzata azzal 
a feltétellel kíván egyezséget kötni, ha a leendő 02/20 hrsz-ú 1906 m2-es területet, a rajta lévő két 
darab hangárral átadjuk. Az OTP Ingatlan Zrt megküldte az árajánlatát 150.000 + áfa összegért végzi 
el az értékbecslést. 
A Vis major bizottság támogatja az árajánlat elfogadását, értékbecslés mielőbbi megrendelését. 
 

• Pótelőirányzat kérése 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete határozza meg, mely a Rétsági Család- és 
Gyermekjóléti Központ esetében a kötelező létszámot. 1 fő létszámbővítést Rétság Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 81/2019.(IV.30.) számú határozatával engedélyezte. A kötelezően 
alkalmazandó személy felvételére 2021. október 01. napjától kerülne sor.A leendő munkavállaló bérét 
és annak költségeit intézmény költségvetése nem tartalmazza, ezért kéri az intézményvezető, hogy a 
883.118,- Ft összegű pótelőirányzat kerüljön biztosításra. A fenti összeg havi 441.559,- Ft bért és 
59.257,- Ft szociális hozzájárulási adót tartalmaz, összesen 441.559,- Ft; kettő hónapra 883.118,- Ft. 

A Vis major bizottság támogatja a betöltetlen álláshely bérének és járulékának biztosítását. 
Megjegyzem a kérelem számszaki hibát tartalmazott, az éves összköltség (bér +járulék) 500.816 Ft/hó, 
tehát a biztosítandó pótelőirányzat 1.001.632 Ft. 
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• Megbízási szerződés jóváhagyása 

A catering pályázat végrehajtására árajánlatokat kértünk 3 vállalkozástól A legkedvezőbb árajánlatot  
a  Zszs System Kft ( 264 Nagyoroszi, Géza fejedelem út 35.) adta. A megbízási szerződés -tervezete 
megérkezett. A rendezvények 6.000.000 Ft-os összege a 2021. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 
A Vis major bizottság támogatja a megbízási szerződés aláírását. 
 

• Tanuszoda vízleengedésével kapcsolatos kérelem 
 
Ismét megkeresés érkezett a Rétsági Tanuszoda medence víz-leeresztése kapcsán. 
A beruházás folytatásának fontos kérdése, a medencék vizének elvezetése. Korábban a K-t döntést 
hozott, hogy nem járul hozzá a patakmederbe történő leürítéshez, de  
 A Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft kérelmére a 2651 Rétság Radnóti utca, (hrsz 356/61) 
tanuszoda építéséhez szükséges parkolók, szervízút és járda építésének tervdokumentációja alapján 
(MSZ: 2720), a lehulló csapadékvíz, Rétság 411 hrsz-ú vízmosásba való elvezetéséhez, mint az 
érintett vízfolyás kezelője a csapadékvíz befogadó nyilatkozatot megadta. 
 
A képviselő-testület megkapta az újabb megkereséshez csatolt dokumentumokat. A   képviselő-testület 
tagjai, a dokumentum tanulmányozását követően, úgy nyilatkoztak, hogy az alábbi feltételekkel 
hozzájárnak a Rétsági Tanuszoda medencevizének a 411 hrsz-ú patakmederbe történő 
leengedéséhez:  

a) a kétszeri ürítés tavasszal és ősszel az önkormányzattal előre                
egyeztetett időpontban, minimum 48 órás leürítési idővel  történhet. 

b) megfelelő műtárgyak kiépítése : a nyílt patakmeder és a zárt áteresz 
találkozásánál a kimosódás elleni védelmet kiépíteni. Csatorna előfej és 
kb. 5 m mederburkolat kiépítésével. 

c) A zárt, fedett patakmeder meder és a nyílt meder találkozásánál (Piactér 
bejáró, Papírbolt) is szükséges a meder elemek helyre állítása, meder 
kotrása. 

d) Az uszodából a patakmederbe befolyó víz mennyiségét megfelelő 
műszaki megoldással szabályozni kell és a befogadást, megfelelő meder 
kialakítással és burkolással kell megoldani. 
 

 

A Vis Major Bizottság Támogatja, a fenti feltételekkel, a tanuszoda medencevizének, az önkormányzat 
tulajdonában lévő , patakmederbe történő leürítését. 
 

• Műszaki ellenőri szerződés jóváhagyása 

A bölcsőde pályázat részeként műszaki ellenőr kiválasztására került sor. A Képviselő-testület Koczka 
Lászlót bízta meg a műszaki ellenőri feladatok ellátására. Koczka úr többszöri emlékeztető után 
késedelmesen hozta be a szerződést, ezért az aláírás visszamenőleges hatályú.  
A Vis major bizottság egyetért a szerződés visszamenőleges hatályú aláírásával. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2021. október 12. 

 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  



Tájékoztató vis major döntésekről                                                                                                     2021. 10.21-i Kt. ülésre 

4 
 

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

 
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 
./2021.( X.21.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

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

• I.számú háziorvosi szolgálat működési feltételeinek biztosítása érdekében bérre 1.560.000 Ft bér, 
242.000 Ft járulék, 3.003.000 Ft dologi kiadásra, informatikai beruházásra 1.016.000 Ft 
pótelőirányzatot biztosít a NEAK támogatás terhére.   
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• Főkefe Kft. által bérelt épületben a fűtéskorszerűsítést el kell végezni. Tervezői költségekre 470.000 
Ft (AM), kivitelezési költségekre 2.293.900 Ft, kazánberuházásra 881.100 Ft pótelőirányzatot 
biztosít a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetés tartaléka terhére. A vis major döntés 
felhatalmazása alapján bekért tervezői szerződést a Képviselő-testület jóváhagyja. 

 
• Városi Nyugdíjas Klub szerződésmódosítási kérelme 

A Városi Nyugdíjas Klub június 4-i kirándulás költségeivel nem a RET/3729-2 iktatószámú 
megállapodás 2. pontjában szereplő technikai módosításokkal a Képviselő-testület egyetért. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a támogatási megállapodás módosítás aláírására az alábbi 
feltételekkel: 
Eredetileg utazási költségre 52.000 Ft, belépőjegyekre 98.000 Ft támogatás került megállapításra.  
A ténylegesen benyújtott számlák alapján utazásra   
127.000 Ft x 70 % = 88.900 Ft,  
belépőjegyekre (113.100 Ft x 70 % = 79.590 Ft, maximum 150.000 Ft) 61.100 Ft  támogatásra jogosult 
a Városi Nyugdíjas Klub. 
 

• Földes László József Attila előadása elmaradt, azért okafogyottá vált a szerződés jóváhagyása 

• A Képviselő-testület a közigazgatási határrendezés előkészítése érdekében, Tolmács Község 
Önkormányzata kérésére a leendő 02/20 hrsz-ú 1906 m2-es területet, a rajta lévő két darab hangárral 
átadás feltétel teljesítéséhez az OTP Ingatlan Zrt  150.000 + áfa összegű árajánlatát elfogadja, az 
értékbecslés megrendelésére felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert.  értékbecslést. 

• 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete határozza meg, mely a Rétsági Család- és 
Gyermekjóléti Központ esetében a kötelező létszámot. 1 fő létszámbővítést Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 81/2019.(IV.30.) számú határozatával engedélyezte. Az új dolgozó részére  2021. 
október 01. napjától a 883.118,- Ft összegű pótelőirányzat kerüljön biztosításra. havi 441.559,- Ft bér és 
59.257,- Ft szociális hozzájárulási adót fedezetét tartalmazza. A pótelőirányzat fedezete a 2021. évi 
költségvetés tartaléka. 

• Megbízási szerződés jóváhagyása 

A catering pályázat végrehajtására beérkezett 3 árajánlat közül a Képviselő-testület a legkedvezőbb 
árajánlatot fogadja el, és a   Zszs System Kft-vel (2641 Nagyoroszi, Géza fejedelem út 35.) megkötött 
megbízási szerződést jóváhagyja. adta. A rendezvények 6.000.000 Ft-os összege a 2021. évi 
költségvetésben rendelkezésre áll. 
 

• Tanuszoda vízleengedésével kapcsolatos kérelem 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az épülő tanuszoda vízleeresztése az alábbi feltételek 
biztosítása mellett a Hunyadi liget melletti patakba (hrsz: 411) történjen: 
 

− a kétszeri ürítés tavasszal és ősszel az önkormányzattal előre                egyeztetett időpontban, minimum 
48 órás leürítési idővel történhet, 

− megfelelő műtárgyak kiépítése : a nyílt patakmeder és a zárt áteresz találkozásánál a kimosódás elleni 
védelmet kiépíteni. Csatorna előfej és kb. 5 m mederburkolat kiépítésével, 

− a zárt, fedett patakmeder meder és a nyílt meder találkozásánál (Piactér bejáró, Papírbolt) is szükséges a 
meder elemek helyre állítása, meder kotrása, 

− az uszodából a patakmederbe befolyó víz mennyiségét megfelelő műszaki megoldással szabályozni kell 
és a befogadást, megfelelő meder kialakítással és burkolással kell megoldani. 

 

 

A Vis Major Bizottság Támogatja, a fenti feltételekkel, a tanuszoda medencevizének, az önkormányzat 
tulajdonában lévő , patakmederbe történő leürítését. 
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• Műszaki ellenőri szerződés jóváhagyása 

A bölcsőde pályázat részeként műszaki ellenőr kiválasztására került sor. A Képviselő-testület Koczka 
Lászlót bízta meg a műszaki ellenőri feladatok ellátására. Koczka úr többszöri emlékeztető után 
késedelmesen hozta be a szerződést, ezért az aláírás visszamenőleges hatályú.  
A Vis major bizottság egyetért a szerződés visszamenőleges hatályú aláírásával. 
 
 

 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 
  Jámbor Lajos 
       jegyző 

 
 


































