
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja                                                                                                                nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           egyszer többség                                                   

TÁJÉKOZTATÓ 
a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére 

A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI ID SZAKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT 
ÉRDEKÉBEN VÉGZETT POLGÁRMESTERI MUNKÁRÓL

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

Február 16.: Megyei Közgy lés Elnökének meghívására a kórházak és rendel intézetek 
képvisel it hívta össze. A meghívón a Járóbeteg Szakrendel kkel kapcsolatos egyeztetés 
szerepelt. Azonban és els sorban a Semmelweis terv ismertetése zajlott, amelyben a 
kórházak az érintettek. Sajnálattal tapasztaltam, hogy a kórházak fenntartói nem 
szimpatizálnak a két új Járóbeteg Központ létrehozásával. (Rétság, Szécsény). Remélem, 
hogy az id  be fogja bizonyítani, hogy nem konkurencia Rétság, mert a kórházak volumen 
korlát fölött látják el a betegeket. Mint az köztudott, az OEP azt nem finanszírozza.  

Balla Mihály Képvisel  Úrtól többször kértem segítséget, illetve tájékoztatást a tartalékos 
kiképz  bázisokról. 

Február 17-én az országgy lési képvisel i iroda vezet jével találkoztam ez ügyben. 
Tájékoztatott, hogy a helyszínek kijelölése folyamatban van. Én figyelmébe ajánlottam a 
rétsági laktanyát, mint lehetséges helyszínt. 

Február 18: Megyei f jegyz , Barta László tájékoztatott a tüd gondozóval kapcsolatos 
elképzelésekr l. Sajnos nem egyszer  a helyzet: a tüd gondozó telke benyúlik a 
csecsem gondozóhoz vezet  útba, vagyis elzárja a gondozó bejáratát. Tehát mindenképpen 
vagy telekmegosztást kell kezdeményeznünk, vagy szolgalmi jogot kell bejegyezni, mivel 
nem lehet elzárni a gondozót a megközelíthet ségt l.

Február 23: Volánnal történt egyeztetés a buszforduló ügyében. A jöv ben hosszabb 
buszok beállítását is tervezik, amire a jelenlegi terv szerint az állomás sz k. Végül 
megállapodás született: a tervezett 5 személyautó parkoló lesz kisebb, így elférnek a 
hosszabb buszok is. 

Február 28: Munkaügyi Tanács rendkívüli ülésén véleményezni kellett – törvény írja el !
-, hogy megsz nik a regionális munkaügyi központ. Visszaáll 2011. március 1-el a megyei 
rendszer, a Kormányhivatalba integrálva. Vezet je Nógrádban Tamási Ildikó lett. 

Március 7: Megyei T zoltóságon Bakondi György tartott tájékoztatót, illetve tájékozódott. 
Részletesen be lett mutatva, hogy Rétság térsége t zoltósági vonulási id tartam szerint 
ellátatlan, ráadásul itt van Tolmácson az Erd kémia, a megye legveszélyesebb üzeme. Erre 
külön hívtam fel a figyelmét. 



Március 8: A TIGÁZ térségi vezet jével folyt megbeszélés. 
Érdemben: amennyiben az Önkormányzat 4-5 évre ír alá szerz dést el re, úgy a 15 nap 
helyett 45 napos fizetési határid  érhet  el a számla kibocsájtásától számítva. Kértem egy 
szerz dés tervezetet. Jelenleg évente van szerz dés aláírás. 

Március 8-i testületi ülésen elhangzott, hogy vegyük fel a kapcsolatot az ÉMÁSZ 
illetékesével a laktanya közvilágítás ügyében. Ez megtörtént. Tájékoztattak, hogy a 
tervezés jó esetben egy év, de lehet több is. 
Addig nem lehet sötét! A javaslatom a következ : addig is el lehetne helyezni néhány 
reflektort mozgásérzékel vel ellátva. Természetesen szakemberrel egyeztetve. 

Március 10: A Városrehabilitációs Pályázat ATT-je határid re beadásra került. 

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását. 

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

---------
3. HATÁROZATI JAVASLAT 

„A” változat 

Rétság Város Képvisel -testülete a polgármester 2011.március havi tájékoztatóját a két 
testületi ülés közötti id szakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról elfogadja 
.

„B” változat 

Rétság Város Képvisel - testülete a polgármester 2011.március havi tájékoztatóját a két 
testületi ülés közötti id szakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról nem fogadja el. 

Rétság, 2011. március 18. 
El terjeszt :

                                                                                                     M e z  f i  Zoltán 
                                                                                                         polgármester 

Záradék:
A tájékoztatás szabályszer , a határozati javaslatok jogszabálysértést nem tartalmaznak. 

Fejes Zsolt  
jegyz



Tanácsnoki vélemény a Rétság városi víz és szennyvízdíj  
módosítási el terjesztéshez

Tisztelt Képvisel  Testület! 

Tanulmányoztam  az el terjesztési javaslatot.  

Minden tényez t figyelembe véve a DMRV ZRT ajánlata minden szempontból kedvez ,
melynek következtében csökken a szolgáltatás ivóvíz és szennyvíz tarifák összege. 

A Határozati javaslatban  az ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában köbméterenként 37 Ft-al  
A szennyvíz vonatkozásában 25 Ft-al kell kevesebbet fizetni a fogyasztóknak mint a 2010. 
évben.

Dr. Szabó Sándor Ügyvéd Úr a 2010. december 2-n keltezett levelében megfogalmazott 
néhány jogi és szakmai véleményt a megállapodás tervezetekkel kapcsolatosan. 

Az a javaslatom, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésére meg kell hívni a 
Nyugat-Nógrád Vízm  kft ügyvezet jét és a DMRV ZRT  vezérigazgatóját, akik a szakmai 
kérdésekre választ adnak. 

Kritikaként lehet megfogalmazni, hogy ezzel a kérdéssel a DMRV ZRT már 2009-ben is 
foglalkozott, miért nem került ez már korábban napirendre? 

Arra a kérdésre, hogy miért nem kerülhet megszüntetésre a Nyugat-Nógrád Vízm  kft a 
megállapodások alapján, az a lehetséges válasz, hogy  a megállapodás valamilyen 
megsz nése következtében  legyen olyan szervezet, amely a szolgáltatás folytatását 
biztosítani tudja. 

Az el terjesztést javaslom a bizottságnak megtárgyalni. 

               Rétság,           2011. március 19-n 

                                                                               Tisztelettel: 

                                                                                                       Jávorka János 
                                                                                                           képvisel



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja:     PVB                                                                                                       nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           min sített többség                             

EL TERJESZTÉS 
a képvisel -testület 2011.március 25-i rendes ülésére 

2011. ÉVI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

Tisztelt Képvisel -testület!  

A Nyugat Nógrád Vízm  Kft 2011.január 19-ei határozata szerint az érintett települések 
vizi közm vének üzemeltetési joga az érintett képvisel -testületek döntését követ en 
átadásra kerülne a Duna Menti Regionális Vízm  Zrt-nek. Az üzemeltetési jog átadását 
követ en a DMRV által szolgáltatott ivóvíz és csatorna szolgáltatás díja a jelenlegit l
alacsonyabb szinten kerülne megállapításra. A szolgáltatási díj csökkenése a helyi rendelet 
módosítását indokolja. Az átadást követ en a Nyugat Nógrád Vízm  Kft az ivóvíz és 
csatorna hálózat vagyonkezel i jogával rendelkezne. Az érintett 54 önkormányzatból 53 
önkormányzat már csatlakozott. 
Az el terjesztéshez tartozó anyagokat Polgármester úr el zetesen minden képvisel nek és 
bizottsági tagnak megküldte.  

Összehasonlításul az elmúlt évek adatai: 
Ft/m3 + ÁFA 

2006 2007 2008 2009* 2010
ivóvíz szolgáltatás 
hatósági ára 

314 336 367 407

csatornaszolgáltatás 
hatósági ára  

215 235 261 290

összevont ivóvíz és 
csatornaszolgáltatás 
hatósági ára: 

529 571 628 ----

*( A 2008.évi rendelet nem fellelhet )

Havi alapdíj összege                                               Ft/hó + ÁFA 
Bekötési mér

mérete 
2006 2007 2008 2009* 2010

13-20 220 250 270 300
25-30 330 380 410 460

40 550 630 680 760

1
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50-65 880 1.000 1.100 1.225
80 1.200 1.300 1.400 1.560
100 1.500 1.750 1.900 2.120
150 1.900 2.200 2.500 2.785
200 2.300 2.650 3.000 3.350

*( A 2008.évi rendelet nem fellelhet )

2.) EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugat Nógrád Vízm  Kft Felügyel  Bizottsága 2010. november 24-i ülésén javaslatot 
tett a 2011.évi ivóvíz és csatornaszolgáltatási díjak megállapítására az el terjesztés 
mellékletét képez  kivonat szerint. A közgy lés 2010.december 10-én pénteken a díjak 
mértékér l nem döntött, az el terjesztés készítésekor megfelel  információ hiányában 
határozati javaslatot megfogalmazni nem tudunk. A bizottsági illetve a képvisel -testületi
ülés id pontjáig a közgy lés döntést nem hozott. Mindezek függvényében a képvisel -
testület 2010. december 16-i ülésén az alább közölt határozatával a díjak mértékén nem 
változtatott.  

304./2010. (XII.16.) kt. határozata 

Rétság Város Képvisel -testülete 2011.évben a víz és csatornaszolgáltatási díj mértékén 
nem kíván változtatni. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14./2009.(XII.18.) rendelet a víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának 
megállapításáról 

Rétság Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az árak megállapításáról szóló, 
módosított 1990.évi LXXXVII. törvény 7.§ (1.) bekezdésében, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1.) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, az önkormányzati tulajdonú közm b l szolgáltatott ivóvíz, 
valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés hatósági díjáról az alábbi 
rendeletet alkotja. 

1.§
A rendelet hatálya a Nyugat-Nógrád Vízm  Kft által, Rétság Város közigazgatási 
területén szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelése 
(a továbbiakban: csatornaszolgáltatás) terjed ki. 

2.§
(1) Az ivóvíz szolgáltatás hatósági ára: 407 Ft/m3+ ÁFA és a bekötési mér  mérete 

szerint a (2) bekezdésében meghatározott havi alapdíj + ÁFA 
(2) A bekötési mér  mérete és havi alapdíj összege: 

Méret 2010.évi érték
13-20 300 Ft/ +ÁFA 
25-30 460 Ft/ +ÁFA

40 760 Ft/ +ÁFA
50-65 1.225 Ft/ +ÁFA

80 1.560 Ft/ +ÁFA
100 2.120 Ft/ +ÁFA
150 2.785 Ft/ +ÁFA
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200 3.350 Ft/ +ÁFA

(3) A csatornaszolgáltatás hatósági ára 290 Ft/m3 + ÁFA 

3.§
A lakossági fogyasztók által fizetend  víz- és csatornaszolgáltatási díj az országosan 
megállapított támogatási határérték figyelembe vételével alakul. 

4.§
A 2.§-ban megállapított hatósági ár 2010.január 01.napjától érvényes. 

5.§
Ez a rendelet 2010.január 01.napján lép hatályba, ezzel egyidej leg a 12./2008.(XII.20.) 
rendelet hatályát veszti 

Rétság, 2009.december 17. 

Mez fi Zoltán sk                     Fejes Zsolt sk. 
                            polgármester                                                      jegyz

A rendelet kihirdetésének napja: 2009.december 18.    Fejes Zsolt sk. 
                                                                                         jegyz

3.)  JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

1990.évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) A mellékletben felsorolt termékekre, 
szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a 
helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: a hatósági ár megállapítója) legmagasabb
árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg.
8. § (1) A legmagasabb árat – a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel – úgy kell 
megállapítani, hogy a hatékonyan m köd  vállalkozó ráfordításaira és a m ködéséhez
szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra 
is.
(3) A legalacsonyabb árat úgy kell megállapítani, hogy az legalább a hatékonyan m köd
vállalkozó ráfordításaira fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és 
támogatásokra is. 
9. § (1) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására 
vonatkozó el írásokkal.

11.§ (1) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell 
közzétenni. A jogszabályban rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép 
hatályba; e rendelkezésnek visszamen leges hatálya nem lehet. 
15.§ A lakosságot közvetlenül érint  hatósági ár változtatásáról a hatósági ár 
megállapítója legkés bb az ár hatálybalépésével egyidej leg köteles a lakosságot 
tájékoztatni. 

Melléklet: Legmagasabb hatósági ár megállapítója 
- :Az önkormányzati tulajdonú vízi közm b l szolgáltatott ivóvíz díja települési

önkormányzat – f városban a F városi Önkormányzat– képvisel testülete 
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- Az önkormányzati tulajdonú vízi közm  által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és kezelés díja települési önkormányzat – f városban a F városi
Önkormányzat – képvisel testülete 

4.) HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 

./2011.( III.25.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az önkormányzat tulajdonában 
lév  vízi közm  üzemeltetési jogát 2011. április 01. napjától 2015. december 31. 
napjáig a DMRV Zrt-nek adja, az alábbi feltételek mellett: 

1.) Nyugat-Nógrád Vízm  Kft munkavállalóit a DMRV Zrt foglalkoztatja tovább, 
azzal, hogy a munkavállalók száma a természetes fogyást (nyugdíjazás, elköltözés, 
stb.) szintet meghaladóan nem csökkenhet, kondícióik a DMRV Zrt. szintjére 
emelkedik 

-  a vízdíjak 2 éven keresztül nem emelkedhetnek, azt követ en is maximum 
csak az infláció mértékének megfelel en, azzal, hogy 2011.április 1. napjától a 
vízdíjak az alábbiak szerint kerülnek megállapításra: 
- ivóvíz esetén: 

- fogyasztóarányos változó díj 407 Ft/m3 + Áfa helyett 370 Ft/m3 + Áfa 
- ivóvíz esetén az alapdíjak változatlanok maradnak 

- szennyvíz szolgáltatás esetén: 290 Ft/m3 + Áfa helyett 265 Ft/m3 + Áfa 
2.) DMRV Zrt 2011. április 1. napjától 2015. december 31. napjáig átveszi az 
önkormányzat tulajdonában lév  vízi közm vek üzemeltetési jogát és 2011. április 1. 
napjától a vízdíj a fentiekben részletezettek szerint összesen mintegy bruttó 78 
forinttal csökken. Továbbá ezen határozott id tartam alatt is jogosult bármely fél a 
szerz dés 6 hónapos rendes felmondással megszüntetni 
3.) a Nyugat-Nógrád Vízm  Kft megmarad vagyonkezel  szervezetként.  

A Képvisel  – testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
valamint a szerz déstervezet képvisel -testület elé történ  terjesztésére. 

Határid : 2011. április 1. 
Felel s: Mez fi Zoltán polgármester 

1.) RENDELET-TERVEZET

Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének 
./2011.(III.  ) önkormányzati rendelete 

a víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 

Rétság Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az árak megállapításáról szóló, 
módosított 1990.évi LXXXVII. törvény 7.§ (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (4.) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§
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A rendelet hatálya a Duna Menti Regionális Vízm  Zrt által, Rétság Város közigazgatási 
területén szolgáltatott ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelése (a 
továbbiakban: csatornaszolgáltatás) terjed ki. 

2.§

(4) Az ivóvíz szolgáltatás hatósági ára: 370 Ft/m3+ ÁFA.
(5)  A csatornaszolgáltatás hatósági ára 265 Ft/m3 + ÁFA

3.§

A 2.§-ban megállapított hatósági ár 2011. április 01.napjától érvényes. 

4.§

Ez a rendelet 2011.április 01.napján lép hatályba, ezzel egyidej leg a 14./2009.(XII.18.)
rendelet hatályát veszti 

Rétság, 2011.március 25. 

Mez fi Zoltán                                          Fejes Zsolt  
                            polgármester                                              jegyz

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. március ..  . 

Fejes Zsolt
jegyz

Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének 
./2011.(III.  ) önkormányzati rendeletének indoklása 

a víz és csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról 

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

1990.évi LXXXVII. törvény 7.§ (1) A mellékletben felsorolt termékekre, 
szolgáltatásokra (a továbbiakban együtt: termék) az ott feltüntetett miniszter, illetve a 
helyi önkormányzat (a továbbiakban együtt: a hatósági ár megállapítója) legmagasabb
árat vagy legalacsonyabb árat (a továbbiakban együtt: hatósági ár) állapít meg.
8. § (1) A legmagasabb árat – a (2) bekezdésben szabályozott kivétellel – úgy kell 
megállapítani, hogy a hatékonyan m köd  vállalkozó ráfordításaira és a m ködéséhez
szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra 
is.
(3) A legalacsonyabb árat úgy kell megállapítani, hogy az legalább a hatékonyan m köd
vállalkozó ráfordításaira fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és 
támogatásokra is. 
9. § (1) A hatósági ár megállapítása történhet tételesen vagy a hatósági ár kiszámítására 
vonatkozó el írásokkal.
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11.§ (1) A hatósági árat, valamint annak alkalmazási feltételeit jogszabályban kell 
közzétenni. A jogszabályban rendelkezni kell arról, hogy a hatósági ár mikor lép 
hatályba; e rendelkezésnek visszamen leges hatálya nem lehet. 
15.§ A lakosságot közvetlenül érint  hatósági ár változtatásáról a hatósági ár 
megállapítója legkés bb az ár hatálybalépésével egyidej leg köteles a lakosságot 
tájékoztatni. 

A törvény melléklete szerint a legmagasabb hatósági ár megállapítója 
4.) :Az önkormányzati tulajdonú vízi közm b l szolgáltatott ivóvíz díja 

települési önkormányzat – f városban a F városi Önkormányzat–
képvisel testülete 

5.) Az önkormányzati tulajdonú vízi közm  által biztosított szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás és kezelés díja települési önkormányzat – f városban a 
F városi Önkormányzat – képvisel testülete 

RÉSZLETES INDOKLÁS 

A rendelet-tervezet 1.§-ában módosítani szükséges az üzemeltet  megnevezését. 

A rendelet-tervezet 2.§-ában a DMRV mint üzemeltet  által javasolt szolgáltatási díjak 
alapján megállapításra kerülnek hatósági víz és csatornaszolgáltatási díjak. 

Rétság, 2011. március 19. 
El terjeszt :

                                                                                         M e z  f i  Zoltán 
                                                                                             polgármester 

Záradék:
Az el terjesztés szabályszer , a határozati javaslat és a rendelet-tervezet jogszabálysértést 
nem tartalmaz. 

                                         Fejes Zsolt 
                                             jegyz
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Tanácsnoki vélemény a Rétság városi víz és szennyvízdíj  
módosítási el terjesztéshez

Tisztelt Képvisel  Testület! 

Tanulmányoztam  az el terjesztési javaslatot.  

Minden tényez t figyelembe véve a DMRV ZRT ajánlata minden szempontból kedvez ,
melynek következtében csökken a szolgáltatás ivóvíz és szennyvíz tarifák összege. 

A Határozati javaslatban  az ivóvíz szolgáltatás vonatkozásában köbméterenként 37 Ft-al  
A szennyvíz vonatkozásában 25 Ft-al kell kevesebbet fizetni a fogyasztóknak mint a 2010. 
évben.

Dr. Szabó Sándor Ügyvéd Úr a 2010. december 2-n keltezett levelében megfogalmazott 
néhány jogi és szakmai véleményt a megállapodás tervezetekkel kapcsolatosan. 

Az a javaslatom, hogy a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésére meg kell hívni a 
Nyugat-Nógrád Vízm  kft ügyvezet jét és a DMRV ZRT  vezérigazgatóját, akik a szakmai 
kérdésekre választ adnak. 

Kritikaként lehet megfogalmazni, hogy ezzel a kérdéssel a DMRV ZRT már 2009-ben is 
foglalkozott, miért nem került ez már korábban napirendre? 

Arra a kérdésre, hogy miért nem kerülhet megszüntetésre a Nyugat-Nógrád Vízm  kft a 
megállapodások alapján, az a lehetséges válasz, hogy  a megállapodás valamilyen 
megsz nése következtében  legyen olyan szervezet, amely a szolgáltatás folytatását 
biztosítani tudja. 

Az el terjesztést javaslom a bizottságnak megtárgyalni. 

               Rétság,           2011. március 19-n 

                                                                               Tisztelettel: 

                                                                                                       Jávorka János 
                                                                                                           képvisel
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja:     PVB                                                                                                       nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           min sített többség                                                

EL TERJESZTÉS 
a képvisel -testület 2011.március 25-i rendes ülésére 

GYERMEK ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, VALAMINT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 
2011. ÉVI TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

Tisztelt Képvisel -testület!  

A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások - szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
gyermekétkeztetés - intézményi térítési díját a fenntartó állapítja meg.  

Intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza:  
- gyermekétkeztetés esetén azonos az élelmezési nyersanyag normával, az élelmezési 

nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegével. Az élelmezéssel 
kapcsolatos rezsi költség nem hárítható át.  

- szociális étkez k, konyhák szolgáltatásait igénybe vev  küls  étkez k és 
alkalmazottak - étkeztetése esetén az élelmezés nyersanyag költsége valamint az 
étkeztetéssel kapcsolatosan felmerül  közvetlen rezsi költségnek az egy ellátottra jutó 
összege.

- házi szociális gondozásnál az ellátásra fordított költségek alapján megállapított óradíj. 
Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapját képez  élelmezési nyersanyag norma 
emelésére az élelmezésvezet  javaslatot tett. A 15/2009. ( (XII.18.) önkormányzati 
rendelettel 2009. január 1-t l megállapított, és jelenleg is alkalmazott normával az életkori 
sajátosságoknak megfelel  étkeztetés jelenlegi normái: óvodások 260 Ft (mely összegb l
65 Ft a reggeli,145 Ft az ebéd és 50 Ft az uzsonna), általános iskolások, teljes ellátás 315 
Ft (mely összegb l 50 Ft a reggeli, 215 Ft az ebéd, 50 Ft az uzsonna), menzások 215 Ft. 
Küls  étkez k és szociális étkez k élelmezési normája 215 Ft. 

A küls  étkeztetésnél a napi nyersanyag költségen túl, a rezsi költségeket is figyelembe 
kell venni.
Az élelmezésvezet  javaslata alapján az élelmezési norma a következ k szerint alakulna: 

Intézmény Jelenlegi norma 
(Ft/adag)

Javasolt norma 
(Ft/adag)

Eltérés
(Ft/adag)

Óvoda    
         - Tízórai 65 65 0 
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         - Ebéd 145 155 +10 
         - Uzsonna 50 55 +5 
            Összesen: 260 275 +15 
Iskolások    
Napközi (teljes ellátás)    
          - tízórai 50 55 +5 
          - ebéd 215 230 +15 
          - uzsonna 50 50 0 
          - összesen 315 335 +20 
Menzások 215 230 +15 
Küls  étkez k 215 230 +15 
Szociális étkez k 215 230 +15 

A feln tt étkeztetésnél a napi nyersanyag költségen túl, a rezsi költségeket is figyelembe kell 
venni. A saját üzemeltetés  konyha 2010. évi beszámolóban megállapított közvetlen 
költségeit figyelembe vételével 1 Ft élelmiszerre 1,45 Ft rezsi költség jut. A küls  étkeztetés 
intézményi térítési díja 230 Ft-os élelmezési nyersanyag és 145 %-os rezsi költség alapján 230 
Ft + 334 Ft = 564 Ft, ami a jelenlegi 555 Ft-os összeget 1,62 %-kal haladja meg.  
A javasolt térítési díj (564 Ft + 141 Ft áfa = 705 Ft) versenyképes. A környez  éttermekben 
690-800 Ft közötti áron kapható napi menü, igaz közöttük van olyan vendéglátó is, ahol több 
menü között választhat a vendégétkez .

Szociális étkez k intézményi térítési díja (a számítás nettó összegeket tartalmaz): 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115 §. (1) 
bekezdése alapján
115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a 
továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelz rendszeres házi segítségnyújtás esetén a 
szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési 
támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen 
költségeinek arányában történ  megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
esetében az intézményi térítési díjat az el z  évben ténylegesen igénybe vett normatív 
állami hozzájárulással kell számítani. 

(9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a 
számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati 
intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett 
költségek) egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, 
amelyet az el z  év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A 
szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyid szaki
folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az el z  évben nem m ködött, az önköltség 
számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. 

A 2010. évi költségvetés 1.959 eFt költséget tartalmaz a 889921 Szociális étkezés 
vonatkozásában. Az összeg 11 f  251 napos ellátását biztosítja (709,5 Ft/nap/f ).
A felmerült költségekb l 420 e Ft a gépjárm  üzemeltetés költséghelyr l került felosztásra a 
szakfeladatra. A felosztott költség az ebéd kihordás költségét tartalmazza. Az egy adagra és 
egy napra jutó szállítási költség: 152 Ft/adag/nap
A 2010. évi költségvetési törvény szerinti támogatás 1 szociális étkez re 55.363 Ft/f /év.
251 ellátotti nap figyelembevételével az egy napi támogatás összege 221 Ft.   
A támogatás és az önköltség különbözete: 



3

- teljes önköltséggel számolva: 709,5 Ft – 221 Ft= 488,5 Ft (kerekítve 490 Ft) 
- szállítási költség figyelmen kívül hagyásával: 709,5 Ft – 152 Ft -221 Ft=336,5 Ft 

(kerekítve 335 Ft) 
A jelenlegi térítési díjtól ( 555 Ft-tól) a számolt összegek 65, illetve 220 Ft-tal alacsonyabbak. 
Az elmúlt években a képvisel -testület a szociális támogatások terhére a szociális étkezés áfá-
ját átvállalta. A csökken  térítési díj, valamint a hiányos költségvetés mellett nem javaslom az 
áfa átvállalását.
A szociális étkez k jövedelmi és családi viszonyaik alapján a 15./2009.(XII.18.) 
önkormányzati rendelet alapján a szociális étkez k a 10 %-100 % kedvezményekben 
részesülhetnek.
Jelenleg a szociális étkezést 13 f  veszi igénybe. Az igénybevev k közül 7 f  fizet 555 Ft-ot 
(100 %-os térítési díjat), 3 f  fizet 335 Ft-ot (60 %-os térítési díjat), 1 f  fizet 220 Ft-ot (40 %-
os térítési díjat), 2 f  fizet 110 Ft-ot (20 %-os térítési díjat).

Házi segítségnyújtás: 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében igény szerint házi 
segítségnyújtást és ebédhordást biztosítunk. A szociális gondozás megállapított óránkénti 
intézményi térítési díja nem haladhatja meg az el z  évi tényleges kiadások alapján számított 
mértéket, de alacsonyabban megállapítható. A hivatásos házi szociális gondozás fenntartása 
2010. évben az önkormányzatnak 4.489 eFt költsége keletkezett. Az éves költség tartalmaz 
2.359 eFt egyszeri (el z  évi elmaradt) megbízási díjat, melynek járulékvonzata 637 eFt.  
A rendszeres költségek 2010. évi összege 1.493 eFt. Az állami támogatás összege 2010. 
évben 1.329 eFt volt a feladat tekintetében. Önkormányzati támogatás gyakorlatilag a 
cafetéria összege volt. 
A rendszeres költséget órára lebontva a házi segítségnyújtás 744 Ft-ba került. Az 
önkormányzati támogatás a feladathoz csupán óránként 82 Ft.
Az ebédkihordást a hivatásos gondozó túlterheltsége miatt a Polgármesteri Hivatal 
tehergépjárm vével oldottuk meg. Az ebédkihordás költsége egy napra, egy adag tekintetében 
152 Ft. Az ebédkihordás költségét a képvisel -testület évek óta nem hárította át az ellátottra  

Személyi térítési díj: az ellátott által fizetett díj, amit az intézményi térítési díj általános 
forgalmi adóval növelt összegének  és az igénybe vett  étkezés / gondozási óra/ számának, 
valamint a normatív és önkormányzati  támogatások figyelembe vételével az intézményvezet
/ óvoda vezet , iskola igazgató/ állapít meg.  
- A gyermekétkeztetés térítési díja az óvodások esetében bruttó 325 Ft-ról bruttó 345 Ft-ra 

emelkedne. Az iskolások közül a teljes ellátását igénybevev k (napközisek) térítési díja 
bruttó 394 Ft-ról bruttó 420 Ft-ra változna, míg a menzások térítési díja 269 Ft-ról 285 Ft-
ra változna. 

-  Küls  étkez k, alkalmazottak étkeztetés térítési díja az élelmezési nyersanyag költség 
rezsivel, és 25 %-os áfá-val növelt összege. A rezsi költség teljes áthárítása esetén a küls
étkez k, intézményi dolgozók egy ebédért áfá-val együtt 705 Ft-ot fizetnének. 

A szociális étkez k térítési díja
- szállítási költség át nem hárítása esetén 336 Ft összegre,
- szállítási költség áthárítása esetén 488 Ft-ra változna.  
A jelenlegi 555 Ft-os térítési díjtól 135 Ft-tal alacsonyabb, vagy 55 Ft-tal magasabb 
összeget kellene fizetniük a 100 % térítési díjat fizet knek úgy, hogy az önkormányzat az 
áfa összegét nem vállalná át.  
Az ebédhordásért korábban fizettek az ellátottak. A házi segítségnyújtás díjtételébe volt 
évekkel ezel tt beépítve a térítési díj összege. A házi segítségnyújtás szolgáltatási 
díjtételének megsz nésével az ételkihordás is ingyenessé vált. 
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Házi segítségnyújtás térítési díja a tervezet szerint ebben az évben sem kerül áthárításra az 
ellátottakra. A feladat várhatóan május 1. naptól átkerül a kistérséghez.
A rendelet-tervezet „A” változata a szociális étkez k tekintetében a szállítási költség 
mell zésével, átvállalásával tartalmazza a térítési díjat. A „B” változat a teljes önköltség 
figyelembevételével tartalmazza a térítési díjat. 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy el terjesztést és rendelet tervezetet megtárgyalni, azt 
elfogadni szíveskedjen.

2.) EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
15./2009.(XII.18.) rendelete 

A GYERMEK ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL 
 egységes szerkezetben a módosításáról szóló  3./2010.(I.29.) rendelettel 

Rétság Város Önkormányzat képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, módosított 1993.évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek 
védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 
29.§ és 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 

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 ellátottra jutó napi élelmezési 
nyersanyag költséggel egyez en
- óvoda                                                                              260 Ft 
- iskola napközi                                                                 315 Ft 
- csak ebédl  általános iskolai tanulók                            215 Ft 

2)  Az óvodai és napközis élelmezési nyersanyag költség megoszlása: 
a.) Óvoda: tízórai                                                                    65 Ft 

             ebéd                                                                    145 Ft 
             uzsonna                                                                50 Ft 

Összesen:                                                            260 Ft 
b.) Általános iskola napközi: tízórai                                        50 Ft 

                                         ebéd                                        215 Ft 
                                         uzsonna                                    50 Ft 

   Összesen:                               315 Ft 

3.§

A szociális étkezés, konyhai és óvodai alkalmazottak, valamint az intézményi dolgozók 
és küls  étkez k által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 215 Ft ebéd 
nyersanyag költség és a 157 %-os rezsi költség alapján 555 Ft/adag. 
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4.§

A gyermekétkeztetésben részt vev k személyi térítési díját e rendelet 2.§ 1.) bekezdése 
szerinti intézményi térítési díj 25 % ÁFA-val növelt összegének és az igénybevett 
étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények 
figyelembe vételével az intézményvezet  állapítja meg.  

5.§

1) Szociális étkeztetés után fizetend  napi személyi térítési díjat az ellátott havi 
jövedelmét l függ en, a képvisel -testület által megállapított intézményi térítési díj 
%-ában, az alábbiak szerint kell megállapítani:1

Jövedelem kategória Egyedül 
él  % 

Családban 
él  % 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 
4.000 Ft-tal alacsonyabb jövedelemig az 
intézményi térítési díj 

10 20 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 
2.000 Ft-tal alacsonyabb jövedelemig az 
intézményi térítési díj 

20 40 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 
1.000 Ft-tal alacsonyabb jövedelemig az 
intézményi térítési díj 

40 75 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimummal 
egyez  havi jövedelemig az intézményi térítési 
díj

60 100 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 
2.000 Ft-tal magasabb jövedelemt l az 
intézményi térítési díj 

100 100 

2) A szociális étkeztetés térítési díja után a 25 %-os általános forgalmi adót az 
önkormányzat egyéb pénzeszközei terhére fizeti be. 

3) Az étkeztetés személyi térítési díja az ellátott súlyos betegsége esetén az (1.) 
bekezdésben meghatározottól alacsonyabb mértékben is megállapítható, vagy 
térítésmentes ellátás biztosítható.2

6.§

A konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybe vev  intézményi 
dolgozók és küls  étkez k személyi térítési díját e rendelet 3. §-ában meghatározott 
intézményi térítési díj 25 % ÁFA-val növelt összegének, és az igénybe vett étkezések 
számának figyelembe vételével az intézményvezet  állapítja meg. 

7.§

Ez a rendelet 2010.január 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével 
egyidej leg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és 
személyi térítési díjáról szóló 6./2008.(VI.30.) önkormányzati rendelet. 

1 Módosította: 3./2010.(I.29.) rendelet 1.§ a. Hatályos: 2010.január 29 t l
2 kiegészítette a 3.) bekezdéssel a 3./2010.(I.29.) rendelet 2.§ a. Hatályos: 2010.január 29 t l
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         Mez fi Zoltán sk.                               Fejes  Zsolt sk. 
polgármester                                               jegyz

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  2009. december 18. 
                                Fejes Zsolt sk 

 jegyz

3.)  JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó 
rendelkezései valamint a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv vonatkozó 
rendelkezései( az 1.) pontban részletezve) 

4.) RENDELET-TERVEZET

„A” változat 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
…../2011.(III….) önkormányzati rendelete 

A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról 

Rétság Város Önkormányzat képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, módosított 1993.évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek 
védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 
29.§ és 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.

2.§

3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési 
nyersanyag költséggel egyez en

a) óvoda                                                                              275 Ft 
b) iskola napközi                                                                 335 Ft 
c) csak ebédl  általános iskolai tanulók                            230 Ft 

4)  Az óvodai és napközis élelmezési nyersanyag költség megoszlása: 

a.) Óvoda 
tízórai 65 Ft
ebéd 155 Ft
uzsonna 55 Ft
Összesen: 275  

Ft

b.) Iskola 
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tízórai 55 Ft
ebéd 230 Ft
uzsonna 50 Ft
Összesen: 335 Ft

3.§

1) A feln tt étkez k által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 230 Ft ebéd 
nyersanyag költség és a 145 %-os rezsi költség alapján 564 Ft/adag 

2)  A szociális étkezés térítési díja 336 Ft

4.§

A gyermekétkeztetésben részt vev k személyi térítési díját e rendelet 2.§ 1.) bekezdése 
szerinti intézményi térítési díj 25 % ÁFA-val növelt összegének és az igénybevett 
étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények 
figyelembe vételével az intézményvezet  állapítja meg.  

5.§

1) Szociális étkeztetés után fizetend  napi személyi térítési díjat az ellátott havi 
jövedelmét l függ en, a képvisel -testület által megállapított intézményi térítési díj 
%-ában, az alábbiak szerint kell megállapítani: 

Jövedelem kategória Egyedül 
él  % 

Családban él  % 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 4.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj 

10 20 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj 

20 40 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 1.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj 

40 75 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimummal egyez
havi jövedelemig az intézményi térítési díj 

60 100 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal 
magasabb jövedelemt l az intézményi térítési díj 

100 100 

2) Az étkeztetés személyi térítési díja az ellátott súlyos betegsége esetén az (1.) 
bekezdésben meghatározottól alacsonyabb mértékben is megállapítható, vagy 
térítésmentes ellátás biztosítható. 

6.§

A konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybe vev  intézményi 
dolgozók és küls  étkez k személyi térítési díját e rendelet 3. §-ában meghatározott 
intézményi térítési díj 25 % ÁFA-val növelt összegének, és az igénybe vett étkezések 
számának figyelembe vételével az intézményvezet  állapítja meg. 

7.§
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Ez a rendelet 2011. április 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével 
egyidej leg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és 
személyi térítési díjáról szóló 15/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet. 

                     Mez fi Zoltán                                    Fejes  Zsolt   
polgármester                                          jegyz

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

                                            Fejes Zsolt  jegyz

„B” változat 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
…../2010.(XII….) önkormányzati rendelete 

A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról 

Rétság Város Önkormányzat képvisel -testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló, módosított 1993.évi III. törvény 115.§-ában, valamint a gyermekek 
védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 
29.§ és 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a személyes gondoskodás körébe 
tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.

2.§

a) Óvoda 
tízórai 65 Ft
ebéd 155 Ft
uzsonna 55 Ft
Összesen: 275 Ft 

b) Iskola 
tízórai 55 Ft
ebéd 230 Ft
uzsonna 50 Ft
Összesen: 335 Ft

3.§

1) A feln tt étkez k által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 230 Ft ebéd 
nyersanyag költség és a 145 %-os rezsi költség alapján 564Ft/adag  

2) A szociális étkezés térítési díja 488 Ft

4.§
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A gyermekétkeztetésben részt vev k személyi térítési díját e rendelet 2.§ 1.) bekezdése 
szerinti intézményi térítési díj 25 % ÁFA-val növelt összegének és az igénybevett 
étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények 
figyelembe vételével az intézményvezet  állapítja meg.  

5.§

4) Szociális étkeztetés után fizetend  napi személyi térítési díjat az ellátott havi 
jövedelmét l függ en, a képvisel -testület által megállapított intézményi térítési díj 
%-ában, az alábbiak szerint kell megállapítani: 

Jövedelem kategória Egyedül 
él  % 

Családban 
él  % 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 4.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj 

10 20 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj 

20 40 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 1.000 Ft-tal 
alacsonyabb jövedelemig az intézményi térítési díj 

40 75 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimummal egyez  havi 
jövedelemig az intézményi térítési díj 

60 100 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimumtól 2.000 Ft-tal 
magasabb jövedelemt l az intézményi térítési díj 

100 100 

5) Az étkeztetés személyi térítési díja az ellátott súlyos betegsége esetén az (1.) 
bekezdésben meghatározottól alacsonyabb mértékben is megállapítható, vagy 
térítésmentes ellátás biztosítható. 

6.§

A konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybe vev  intézményi 
dolgozók és küls  étkez k személyi térítési díját e rendelet 3. §-ában meghatározott 
intézményi térítési díj 25 % ÁFA-val növelt összegének, és az igénybe vett étkezések 
számának figyelembe vételével az intézményvezet  állapítja meg. 

7.§

Ez a rendelet 2011. április 01. napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével 
egyidej leg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi és 
személyi térítési díjáról szóló 15/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelet. 

                     Mez fi Zoltán                                    Fejes  Zsolt   
polgármester                                          jegyz

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

                                            Fejes Zsolt  jegyz
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Rétság Város Önkormányzata Képvisel -testületének 
a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról 

./2011.(III.  ) önkormányzati rendeletének  

INDOKLÁS 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:

115. § (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a 
továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami 
hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelz rendszeres házi segítségnyújtás esetén a 
szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési 
támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 
szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen 
költségeinek arányában történ  megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 
esetében az intézményi térítési díjat az el z  évben ténylegesen igénybe vett normatív 
állami hozzájárulással kell számítani. 
(2) A kötelezett által fizetend  térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) 
az intézményvezet  konkrét összegben állapítja meg és arról az ellátást igényl t az ellátás 
igénybevételét megel z en írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg 
az intézményi térítési díj összegét, kivéve, ha az intézményi térítési díj számítása nem 
eredményez pozitív számot. Ebben az esetben külön jogszabályban meghatározott összeg
személyi térítési díjat kell fizetni. 
(3) A személyi térítési díj összege - önkormányzati intézmény esetén - a fenntartó 
rendeletében foglaltak szerint csökkenthet , illetve elengedhet , ha a kötelezett jövedelmi 
és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik. 
 (9) A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások (a számvitelr l
szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intézményeknél 
az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy 
szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az el z
év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év 
közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyid szaki folyamatok indokolják. Ha a 
szolgáltatás az el z  évben nem m ködött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre 
tervezett költségeket kell figyelembe venni. 
(10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön 
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

Rétság, 2011. március 19. 
El terjeszt :

                                                                                         M e z  f i  Zoltán 
                                                                                             polgármester 

Záradék:
Az el terjesztés szabályszer , a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                         Fejes Zsolt 
                                             jegyz



11

Tanácsnoki vélemény 

1. Gyermek étkeztetés és szociális ellátás térítési díjának megállapítása

Kérdés, illetve „magyarázandó” : házi szociális gondozásnál az ellátásra fordított 
költségek alapján megállapított óradíj. – csak az érthet ség kedvéért. 

A javasolt normaemelés reális, kezelhet , elfogadható, s t szükséges. Ugyanakkor a 
küls  étkezés díjának valamelyest alacsonyabb megállapítása (pl. 700.- Ft), 
meggondolandó, ha e téren a bevételeinket szeretnénk növelni. azaz az étkez k
számát. Ha erre reálisan nincs különösebben lehet ség, akkor az eredeti javaslatot 
elfogadhatónak tartom. 

A „B” változatnál elütés: 275 Ft helyett 276 Ft. 
Az „A” és „B” változat között nem látom a különbséget, s t ezen az elütésen kívül 
nincs is. Vagy csak én nem veszem észre? 

A szövegben indokolt „B” változat jelen helyzetünkben (ÁFA áthárítás) célszer bb,
lényeges és drasztikus emelést így sem okoz. 

Tárgyalását javaslom.

2011.03.19

 Majnik László 
 tanácsnok 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja:    PVB                                                                                                       nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           egyszer többség                             

EL TERJESZTÉS      
a képvisel -testület 2011.március 25-i rendes ülésére 

RÉTSÁGI REND RKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 
A rend rségi törvényben foglalt kötelezettségnek megfelel en a rétsági Rend rkapitányság
parancsnoka elkészítette a 2010.évr l szóló beszámolóját, mely az el terjesztés mellékletét 
képezi.

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

209./2010. (IX.23.) kt. határozata 

Rétság Város Képvisel -testülete a Rétsági Rend rkapitányság 2009.évi tevékenységr l, a 
város közbiztonságának helyzetér l, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr l és az 
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 
megismerte és elfogadja. 

3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
1994.évi XXXIV. tv. a rend rségr l 8.§.(4.) A rend rkapitány vagy kijelölt helyettese 
évente beszámol a rend rkapitányság illetékességi területén m köd  települési 
önkormányzat képvisel -testületének a település közbiztonságának helyzetér l, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekr l, és az azzal kapcsolatos feladatokról.  
(5) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illet leg a megyei (f városi) 
önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt 
elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei (f városi) 
rend rf kapitányhoz, a megyei (f városi) önkormányzat közgy lése az országos 
rend rf kapitányhoz fordulhat.

4. HATÁROZATI JAVASLAT 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 

./2011.( III.25.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Képvisel -testülete a Rétsági Rend rkapitányság 2010.évi tevékenységr l, a 
város közbiztonságának helyzetér l, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr l és az 
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 
megismerte és elfogadja. 

1
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Felel s: polgármester 
Határid : 2011.március 31. 

Rétság, 2011. március 17. 

El terjeszt :

                                                                                         M e z  f i  Zoltán 
                                                                                             polgármester 

Záradék:
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

                                         Fejes Zsolt 
                                             jegyz
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BESZÁMOLÓ
A RÉTSÁGI REND RKAPITÁNYSÁG

2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉR L,
A VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉR L,

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKR L
ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL 

Tisztelt Képvisel -testület, Hölgyeim és Uraim! 

Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei Rend r-f kapitányság egyik meghatározó szervezeti 
egységének, a Rétsági Rend rkapitányságnak, 2010 évben végzett tevékenységér l, a város 
közbiztonságának helyzetér l, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekr l és az azzal 
kapcsolatos feladatokról, a Rend rségr l szól 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésébe 
foglalt kötelezettségemnél fogva tájékoztassam Tisztelt Képvisel  Testületet. 

A Rétsági Rend rkapitányság 2010 évben, a Kormányprogramban megfogalmazottak szerint 
és a Nógrád Megyei Rend r-f kapitányság éves munkatervében meghatározottak alapján látta 
el feladatait. Tette mindezt a normatív és a részére biztosított gazdálkodási keretek között. 

Egy helyi rend ri szerv tevékenységét els sorban a területi szerv tevékenységér l lebontott 
feladatrész képezi, messzemen en szem el tt tartva az illetékességi terület sajátosságait, az itt 
él k jogos igényeit. 

Els  számú célkit zésünk a terület lakosságának szubjektív biztonság érzetének, a 
közterületek rendjének javítása. A b nözés visszaszorítása érdekében aktív megel z
tevékenységgel, a társadalmi önszervez dések széles kör  bevonásával és a minél 
eredményesebb felderít i munkával kívánunk el bbre lépni. 

A megye rend rsége, ezen belül a Rétsági Rend rkapitányság részére is nagyrészt 
rendelkezésre állnak azon technikai és személyi feltételek, amelyek az alaprendeltetésb l
adódó szakmai feladatok kívánt szinten történ  végrehajtását biztosítják. 

Szakmai munkánk során arra törekszünk, hogy fegyelmezett, hivatástudattal végzett 
munkával eleget tegyünk a város lakossága által támasztott követelményeknek. A fiatal, jól 
felkészült állomány a szükséges szakmai gyakorlat megszerzésével biztosíték arra, hogy a 
közbiztonság megfelel  legyen a városban és vonzáskörzetében.

R e n d r k a p i t á n y s á g  R é t s á g  
Ferencsik Raymond r. alezredes 

rend rkapitány 
 2651 Rétság, Rákóczi út 8-10.  35/350-144, 

 retsagrk@nograd.police.hu 
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I.

A RÉTSÁGI REND RKAPITÁNYSÁG ÁLLOMÁNYÁNAK, M SZAKI-
TECHNIKAI HÁTTERÉNEK ÉS A REND RKAPITÁNYSÁG HIVATALI 

TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

I/1. A Rend rkapitányság állománya 

A Rétsági Rend rkapitányság rendszeresített állománya 2010. évben összesen 74 f b l állt, a 
meglév  állomány száma 71 f , melyb l a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók száma 57 
f , közalkalmazotti jogviszonyban állók száma 14 f  volt.
A teljes személyi állományból 2010. évben összesen 14 személy került ki a Rétsági 
Rend rkapitányság szervezeti egységéb l, melyb l 3 f  hivatásos szolgálati jogviszonya 
sz nt meg nyugállományba helyezéssel. 
Az értékelt id szak alatt 2 személy szolgálati jogviszonya sz nt meg közös megegyezéssel, és 
1 személy hivatásos jogviszonya a Hszt. 53§. C, pontja alapján, méltatlanná válás 
következtében került megszüntetésre. Áthelyezési kérelem alapján 8 f  vált ki szervezeti 
egységünk személyi állományából. A fluktuáció okai közül a rend rség szervezeti egységén 
belül 2010. évben történt szervezeti változások miatti szervezeti átrendez dés kapott nagy 
szerepet, mely során az újonnan megalakult szervezeti egységekhez és a ferihegyi Repül téri 
Igazgatóságra - a lényegesen kedvez bb anyagi juttatások miatt – több kolléga távozott. 
A kapitánysági vezet k parancsnoki munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek a fluktuáció 
megel zésére, így az állomány megtartása érdekében igyekeznek folyamatos kapcsolattartást 
kialakítani és kommunikációt biztosítani a személyi állomány és a parancsnokok között.  

I/2. Az állomány képesítési követelményeknek való megfelelése 

A személyi állomány szakmai képzettsége jónak mondható, a jogszabályi és munkáltatói 
rendelkezéseknek megfelel . A folyamatos tanulás érdekében és a változó jogszabályi háttér 
azonban a szakmai továbbképzéseken való részvétel biztosításával az állomány 
felkészültségének maximalizálására törekszünk. Ennek érdekében a kapitányságról 2010. év 
folyamán 13 személy vett részt különféle rend ri szakmai képzéseken. 

I/3. A rend rkapitányság m szaki-technikai háttere 

A Rétsági Rend rkapitányság m szaki-technikai háttere megfelel . A kapitányság által 
használt gépjárm vek karbantartása, szervizelése megoldott, a feladatok ellátására rendszerint 
alkalmasak, s közöttük több 2009. évben beszerzett gépjárm  is van. A kapitányság 
rendelkezésére álló számítástechnikai - hardver - eszközök nagyobb része megfelel , napi 
használatra alkalmas, azonban a napi használatot megnehezíti a rendelkezésre álló korlátozott 
sávszélesség 

I/4. Panaszügyekkel kapcsolatos áttekintés 

Az, hogy a Rétsági Rend rkapitányság állománya felkészülten, jog- és szakszer en végzi a 
munkáját, az állampolgári visszajelzésekben is tapasztalható, ugyanis tárgyévben összesen 4 
rend ri intézkedés elleni panasz miatti parancsnoki kivizsgálás volt folyamatban, amelyb l
két panaszt ugyanazon cselekmény kapcsán nyújtott be két panaszos. – Összehasonlításként 
jelzem, hogy 2009-ben 10 panaszt vizsgáltak ki az elöljáró parancsnokok.
A panaszok kivizsgálását követ en az eljárások minden esetben megszüntetésre kerültek, egy 
eljárást a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség szüntetett meg.  
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I/5. A segédhivatal munkájának áttekintése 

A Segédhivatali tevékenységre vonatkozó statisztikai adatok a következ k: a Rétsági 
Rend rkapitányságon rögzített érkeztetések száma 9680  db volt, az iktatások száma 5679 db 
volt, amely a 2009. év adataihoz viszonyítva jelent s növekedést jelent. 
2010. év meghatározó hivatali munkáját képezte a min sített adatvédelemmel kapcsolatos 
felülvizsgálati kötelezettség, mely során a Nógrád Megyei Rend r-f kapitányság Intézkedési 
terve alapján 2010. december 31-ig a kapitányságon a 2002. évig bezárólag keletkezett 
valamennyi min sített iratot, adathordozót felül kellett vizsgálnunk.
A segédhivatali tevékenységet ellátó kollégák hosszú évek óta ezen a területen 
tevékenykednek, így az állandó megbízható szakmai tevékenység szervezetünknél biztosított. 
A Rétsági Rend rkapitányságra az állampolgári jogok országgy lési biztosától megkeresés 
2010. évben nem érkezett.  

I/6. A Rend rkapitányság Hivatalának további tevékenységei 

A titok- és adatvédelmi rendelkezéseket a személyi állomány munkájához szükséges 
mértékben ismeri és alkalmazza. A titokvédelmi ás az adatbiztonsági rendelkezésekben el írt
fizikai biztonsági feltételeknek  kapitányságunk megfelel. Az informatikai rendszerben tárolt 
adatok védelme érdekében többszint  hozzáférési rendszert alkalmazunk. 

I/7. A Rend rkapitányság épületének kezelése 

2010. évben Kapitányságunk épületének további felújítására nem került sor, tekintettel arra, 
hogy anyagi fedezettel nem rendelkeztünk. Öner b l az év közepén egy, a jogszabályi és a 
szakmai  elvárásoknak sokkal megfelel bb, átláthatóbb és kulturáltabb b njelkamrát 
alakítottunk ki, a biztonsági szabályok teljes betartásával. 

II.

B NÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

A térség b nügyi fert zöttsége 

A Rétság Rend rkapitányság m ködési területén a 2009. évhez képest, egy nem túl 
nagymérték  növekedés volt kimutatható az ismertté vált b ncselekmények vonatkozásában. 
A rend rkapitányság m ködési területe továbbra sem tekinthet  b nügyi szempontból 
fert zött területnek.  
Rétság városában 106 b ncselekmény vált ismertté az el z  évi 121-hez képest.  Évek óta 
hasonló nagyságrendben rendelünk el nyomozásokat. 

A 2010. évben is az elkövetett b ncselekmények száma alapján, a legfert zöttebb területnek 
Rétság város,  Diósjen  és Nagyoroszi települések számítottak. 
A legkevesebb b ncselekményt sagárd és Horpács községekben követték el. 
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II/1. A vagyon elleni b ncselekmények

A Rétság Rend rkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni b ncselekmények
dominálnak, az elmúlt évekhez hasonlóan. Az ismertté vált b ncselekmények nagy részét, 
mintegy 57 %-át a vagyon elleni b ncselekmények teszik ki.  

A Rétság Rend rkapitányság illetékességi területén lopás elkövetése miatt 185 esetben, míg 
betöréses lopás miatt 84 esetben indult eljárás. E két, a lakosságot leginkább irritáló 
b ncselekményi kategória az ismertté vált b ncselekmények 43 %-a teszi ki, ez korábban is 
hasonló mérték  volt.
Rétság városát érint en, 32 esetben folytattunk nyomozást lopás elkövetése miatt; ebb l 24 
eset volt az egyéb személyek javait károsító lopás, 4 esetben gépkocsiból történt a lopás 
elkövetése, 2 esetben besurranás módszerével történt az elkövetés, míg 2 esetben zsebtolvajlás 
útján.
Az értékelt id szakban a lopás b ncselekményi kategórián belül nem tapasztaltunk új, a 
területünkön eddig még ismeretlen elkövetési módszert.  
Továbbra is kis számban, egy-két havi rendszerességgel ismétl dve fordultak el  az un. 
trükkös lopások, melyek sértettjei kivétel nélkül id s korú, falvakban él  személyek voltak.  

Az elkövetési módokat, az alkalmazott legendákat, a használt gépjárm veket figyelembe véve 
megállapítható, hogy külön e b ncselekmények elkövetésére szakosodott, utazó b nöz kkel
állunk szemben.

Az alkalmazott aktuális legendák közé tartozott, hogy az elkövet k a különböz  szolgáltatók, 
pl. ÉMÁSZ alkalmazottjának adták ki magukat, így jutva be a sértett lakásába, majd 
értékének, készpénzének el vételére ösztönzik, majd figyelmét elterelve azokat 
eltulajdonítják.  
Ilyen jelleg  cselekmények a megye és az ország több pontján is el fordultak, viszont az id s
korú sértettek rossz megfigyel  képessége, jellemz en az általuk adott személyleírások 
ellentmondásossága, a minimális információ miatt azok egységes értékelése, felderítése 
nehézkes.

A színesfém lopásokkal kapcsolatosan megállapítható, hogy az egyik legkézenfekv bb
elkövetési magatartása ezen deliktumnak az elhagyott területeken, megsz nt gyárterületeken 
hátramaradt színesfém eltulajdonítása, valamint a megszüntetésre került vasúti szárnyvonalak 
mellett húzódó légkábelek eltulajdonítása volt. 

Rétság vonatkozásában nagy problémát jelent a volt laktanya területe is, melynek területén, 
épületeiben mind a mai napig történnek lopások, szinte minden mozdítható és értékesíthet
jellemz en fémtárgyat eltulajdonítanak, vagy megkísérelnek eltulajdonítani. A 
b ncselekmények elkövet i azonban nagy számban felderítésre kerülnek, tekintettel arra, 
hogy helyi lakosokról van szó, akik ezzel a magatartással kívánják a megélhetésüket 
biztosítani.
Több esetben az ÉMÁSZ sérelmére követtek el b ncselekményt, melyek során 
transzformátorokat tulajdonítottak el, ez esetben a felderítés már nehezebb, hiszen az 
elkövetések helyei elhagyatottak, nehéz a tanúkutatás, az adatgy jtés.

A színesfém lopások felderítését megnehezíti azon körülmény is, hogy az eltulajdonított 
tárgyakat az elkövet k gyakorta Balassagyarmaton adják le színesfém felvásárló telepeken, 
akik nem ellen rzik az értékesítésre szánt tárgy eredetét, valamint Pest megye területér l
mozgó fémfelvásárlók járnak kisteherautókkal, akik járják a területet és gyakorta maguk is 
b ncselekményeket követtek el.  
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Rétság Rend rkapitányság illetékességi területén 11 esetben indult büntet eljárás sikkasztás 
elkövetése miatt, ebb l 2 eset történt Rétság városban.  

Csalás elkövetése miatt 18 esetben indult eljárás, ebb l 1 történt Rétságon.

Zsarolás b ncselekmény elkövetése miatt 1 esetben indult a Rétsági Rend rkapitányságon
eljárás, mely cselekmény Borsosberény községben történt és vádemelési javaslattal éltünk a 
Balassagyarmati Városi Ügyészség felé.  

A rend rkapitányság illetékességi területén 4 esetben indult eljárás rablás b ncselekmény 
elkövetése miatt, 1 esetben N tincs községben, 1 esetben Horpács és Pusztaberki közötti 
útszakaszon, 2 esetben pedig Tereske községben történt a b ncselekmény elkövetése. Rétság 
városban nem követtek el rablást az értékelt id szakban.

Jogtalan elsajátítás b ncselekmény elkövetése miatt 2 esetben indult büntet eljárás, Járm
önkényes elvételének gyanúja miatt 3 esetben indult büntet eljárás, 2 esetben Nógrád 
községben, 1 esetben pedig Legénd községben volt az elkövetés helye, azonban mindhárom 
esetben a nyomozás megszüntetésér l határoztunk.

Szerz i vagy szerz i joghoz kapcsolódó jogok megsértése b ncselekmény vonatkozásában, 
egy esetben indult eljárás mely cselekmény Rétság városban történt, azonban a bekövetkezett
jogszabályváltozás miatt, mely szerint e b ncselekmény nyomozására 2011. január 01-t l a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezik hatáskörrel, a b nügy áttételér l határoztunk.

Uzsorab ncselekmény elkövetése miatt 1 esetben indult büntet eljárás, annak áttételér l
határoztunk, illetékesség hiánya miatt .H tlen kezelés, hanyag kezelés, kifosztás, hitelsértés 
b ncselekmények nem történtek. 

II/2. A személy elleni b ncselekmények

A kapitányság m ködési területén az értékelt id szakban emberölés nem történt.   

Szándékos testi sértés miatt 2010. évben, 21 esetben folytattunk eljárást. A testi sértés 
elkövetése az elrendelt nyomozások, mintegy 45-50%-ban, garázdaság b ncselekmény 
elkövetéséhez kapcsolódott, melyek vendéglátó ipari egységekben, és egyéb közterületeken 
valósultak meg, melynek során minden esetben az elkövet  felderítést nyert.

Az értékelt évben megfigyelhet  volt, hogy emelkedett a Zaklatás b ncselekmények 
elkövetésének száma. 2010. évben 28 esetben rendeltünk el nyomozást e b ncselekmény 
tárgyában, melyek mintegy 70 %-át felderítettük. 

II/3. A házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni b ncselekmények

Kiskorú veszélyeztetése miatt a vizsgált id szakban nem indult eljárás.  
A leggyakrabban el forduló b ncselekmény e kategóriában a Tartás elmulasztás elkövetése, 
illetékességi területünkön a vizsgált id szakban 36 esetben indult eljárás, 22 esetben éltünk 
vádemelési javaslattal. Rétság vonatkozásában, két esetben fordult el  e b ncselekmény.  

Er szakos közösülés, megrontás és szeméremsértés miatt nem folytattunk eljárást.  
Szemérem elleni er szak miatt 2 esetben indult büntet eljárás, 1 esetben vádemelési 
javaslattal éltünk, Diósjen  volt az elkövetés helye, 1 esetben, mely Borsosberény községhez 
köthet , megszüntetésre került az eljárás, mivel nem volt megállapítható a b ncselekmény 
elkövetése.
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II/4. A Közrend elleni b ncselekmények 

A vizsgált id szakban 1 esetben indítottunk eljárást visszaélés l fegyverrel vagy l szerrel
b ncselekmény elkövetése miatt.  
Állatkínzás vonatkozásában 7 esetben kezdeményeztünk büntet eljárást, melyb l 2 esetben 
vádemelési javaslattal éltünk, melyb l 1 esemény történt Rétság városban. E b ncselekmény 
vonatkozásában is megállapítható, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva csekély mérték
növekedés tapasztalható. 

Illetékességi területünkön 35 esetben indult eljárás garázdaság elkövetése miatt, ebb l 8 
esemény Rétság városban történt. Összesen 31 esetben zárult az eljárás vádemelési javaslattal.  

Önbíráskodás 3 esetben történt, mindhárom esetben vádemelési javaslattal fejeztük be a 
nyomozást, Rétság városban nem követtek el önbíráskodást.  

A közrend elleni b ncselekmények vonatkozásában említést érdemel a közokirat-hamisítás 
b ncselekmény elkövetése. Az értékelt id szakban, 6 esetben indult büntet eljárás e 
kategóriában, azonban ez a lakosság biztonság érzetét nem befolyásolja, nem érinti, hiszen 
ezen ügyek a Rétság Okmányirodához, az ottani ügyintézéshez kapcsolódnak. Külföldi 
állampolgárok igényelnek vezet i engedélyt, az esetek zömében valótlan adatok 
szolgáltatásával.

II/5. Közegészségügyi b ncselekmények 

E cím vonatkozásában érdemes szót ejteni a visszaélés kábítószerrel b ncselekmény 
elkövetésér l. A vizsgált id szakban 5 személlyel szemben jártunk el csekély mennyiség
kábítószer megszerzése és tartása miatt, ez kevesebb az elmúlt évekhez képest.

A „fogyasztók” legf bb beszerzési helye Budapest  A fiatalok körében leggyakrabban 
használt kábítószer a f , alkalmanként speed és extasy fogyasztása is igazolható volt. 
Anyagilag ezek a legolcsóbban beszerezhet  szerek, melyek a hétvégi szórakozás 
hangulatának fokozására szolgálnak, ezért is közkedveltek. Azonban egyre jobban terjed a 
mefedron (4-metilmetkatinon) nev  anyag, közismert utcai néven: Kati, Zsuzsi, Meow, mely 
2011. január 01. óta büntet jogilag kábítószernek min sül.

Ezen büntet eljárásokra jellemz  a bizonyítási nehézség, az elkövet k önmagában nem 
vitatják a megszerzés és tartás tényét, hiszen az „anyag” lefoglalásra kerül t lük, azonban a 
beszerzés helyére és a kábítószert forgalmazó személyére vonatkozóan vagy nem tesznek 
vallomást, vagy olyan úgymond átlagos vallomás születik mind a személyleírás, mind a 
beszerzés helyére vonatkozóan, amit szinte lehetetlen beazonosítani.

További probléma e b ncselekmény kategóriánál, hogy a jelenlegi szankciónak nincs 
visszatartó hatása. Eljárunk a csekély mennyiség  kábítószert megszerz , tartó gyanúsítottal 
szemben, majd az ügyészség egy év id tartamra elhalasztja a vádemelést, mivel a gyanúsított 
vállalta azt, hogy az els fokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 hónapig 
folyamatos, kábítószer függ séget gyógyító kezelésben, kábítószer használatot kezel  más 
ellátásban részesült vagy megel z  felvilágosító szolgáltatáson vett részt. Az ügyészség a 
becsatolt igazolás után – mely igazolás semmiféle eredményt nem követel meg - az eljárást 
megszünteti, a sokszor fél millió Ft-os b nügyi költséget pedig az állam viseli.  
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II/6. Gazdasági b ncselekmények 

Az illetékességi területünkön az értékelt id szakban kis számban – 2 esetben - követtek el e 
kategóriába tartozó b ncselekményt, mint például a készpénz-helyettesít  fizetési eszközzel 
visszaélést, mely b ncselekményi kategória a lopás elkövetéséhez kapcsolódik. Az elkövet
pénztárcát tulajdonit el, melyben benne van a hitelkártya, s abban az esetben, ha a sértett a 
kártyája mellett tárolja a kártya használatához szükséges PIN kódot, akkor azzal megkísérel 
pénzt felvenni az adott ATM-b l.
2 esetben folytattunk e b ncselekmény kategóriában eljárást, 1 esetben vádemelési javaslattal 
éltünk, 1 esetben a b nügy áttételér l határoztunk illetékesség hiánya miatt.  

A számvitel rendjének megsértése, Cs db ncselekmény, Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 
Piramisjáték szervezése, Pénzhamisítás b ncselekmények miatt az értékelt id szakban nem 
indult eljárás.

II. 7 Az ismertté vált b nelkövet k

A szándékos b ncselekmények vonatkozásában, az ismertté vált elkövet k jelent s része 
büntetett el élet  volt. Ezen túlmen en továbbra is magas volt a visszaes  és a különös, vagy 
többszörös visszaes k száma.  
A visszaes k kategóriájában megjelent az er szakos többszörös visszaes  kategória, az a 
többszörös visszaes , aki mindhárom alkalommal személy elleni er szakos b ncselekményt 
követ el. (három csapás törvénykategóriája, ami a rend rségre plusz feladatot nem ró, hiszen a 
visszaesés a büntetés kiszabásánál értékelend .

Az elkövet k dönt  többsége a fiatal feln tt kategóriához tartozott.  

A b ncselekményt elkövet k jelent s többsége az illetékességi területünkön él , helyi lakos 
volt, hozzájuk képest az utazó, a b ncselekmény elkövetése céljából érkez  elkövet k jóval 
kisebb számban fordultak el . Azonban azt tapasztaltuk, hogy az illetékességi területünkön 
lakó elkövet k egyre mobilabbak, nem csak a lakhelyükön, hanem lakhelyükhöz közeli másik 
településen is követnek el b ncselekményeket.   

II/8. A sértettekr l

Szükséges megemlítenünk a sértettek szerepét a b ncselekmények bekövetkezésében. A 
vagyon elleni b ncselekmények áldozatai, szenved  alanyai sérelmére elkövetett 
b ncselekmények f bb okai között említhetjük a felel tlenséget, az alapvet  vagyonvédelem 
elmulasztását (pl. nyitva hagyott bejárati ajtó, nyitott állapotú gépjárm , a földeken, bánya 
tavaknál rizet nélkül hagyott gépek, stb.).  A vagyon elleni b ncselekmények sértettjei 
gyakran voltak id s emberek, akik a korukból adódó naivitás, figyelmetlenség miatt váltak 
sértetté, szinte gondolkodás nélkül mindenkit beengednek a lakásukban, legyen az magát 
villanyóra leolvasónak mondó személy vagy aki csak egy pohár vizet kér.

Az elkövet i és sértetti oldalnál érdemes említést tenni a Büntet  Törvénykönyvben 
megfogalmazott tevékeny megbánásról, az un. közvetít i eljárás intézményér l, ugyanis 
nem büntethet , aki a személy elleni, közlekedési vagy vagyon elleni vétség vagy három évig 
terjed  szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetend  b ntett elkövetését a vádemelésig 
beismerte és közvetít i eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben a 
b ncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.  



8

A törvény szerint a büntetés korlátlanul enyhíthet  abban az esetben, ha az elkövet  a fent 
meghatározott b ncselekmények esetében az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetend  b ntett elkövetését a vádemelésig beismerte és közvetít i eljárás keretében a 
sértett által elfogadott módon és mértékben a b ncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.  

Mind a sértetti, mind az elkövet i oldal egyre inkább igyekszik élni e törvény adta 
lehet séggel, azonban azt, hogy az ügy közvetít i eljárásra kerül-e, az illetékes ügyészség 
vezet je dönti el.

II/9  A b nügyi tevékenységen kívül a szervekre háruló egyéb feladatok: 

A b nügyi tevékenységen belül kell értékelnem a közigazgatás körben végzett rendkívüli 
halálesetek vizsgálatát és az elt nt személyek kapcsán végzett tevékenységet. A rendkívüli 
haláleseteket, az abban lefolytatott eljárásokat a Balassagyarmati Városi Ügyészség az éves 
tervének megfelel en rendszeresen ellen rzi. Az ellen rzések során törvénysértést nem 
állapított meg.  

B nmegel zés és áldozatvédelmi tevékenységre kiemelt figyelmet fordítva végrehajtottuk 
azon feladatokat, amelyeket részünkre meghatároztak. Dönt  megel zési tevékenységet 
fordítottunk az id skorúak áldozatta válásának a megakadályozásában és mindezek alapján az 
évben is együttm ködtünk a helyi önkormányzatokkal, id skorúak gondozásában 
résztvev kkel.

II/10.  A b nözés várható f bb változásai, a jöv re nézve a b nözés
súlypontjait meghatározó b ncselekmények prognosztizálható alakulása 

A b nözés várható f bb változásaival, a jöv re nézve a b nözés súlypontjait meghatározó 
b ncselekmények prognosztizálható alakulásával kapcsolatban elmondható, hogy az 
illetékességi területünkön – amennyiben a lakosság létfeltételei, életkörülményei nem 
javulnak – a b nözési mutatók kismérték  növekedése várható. Továbbra is számíthatunk a 
vagyon elleni b ncselekmények magas arányára.  

A térségünkben jelent s probléma a munkanélküliség, az év folyamán bekövetkez
áremelések, valamint a gazdasági válság hatására feltehet en meg fog növekedni a betörések 
száma. Mivel az áremeléseket a béremelések nem megfelel  ütemben követik, így várható a 
népesség további elszegényedése. Ez az elszegényedés sajnos magával hozhatja a vagyon 
elleni b ncselekmények számának növekedése mellett az alkoholhoz való menekülést, és így 
az er szakos b ncselekmények növekedését is.  

III.

A B NÜLDÖZ  MUNKA

III/1. Ismeretlen tettesek felderítése, nyomozási eredményesség 

A felderítési mutatónkban benne van a rend rkapitányság állományának becsületes, 
lelkiismeretes munkája, a mutatók az országos és megyei átlag felett vannak több éve 
folyamatosan.  
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A vagyon elleni b ncselekményeken belül a lopások felderítési mutatója is jelent s
mértékben javult, az ilyen jelleg  b ncselekmények ismeretlen elkövet it többnyire sikerült 
felderíteni.

Az értékelt id szakban új módszert, eszközt nem alkalmazott a b nügyi állomány a felderít
munka során. A klasszikus kriminalisztikai eszközöket, módszereket alkalmaztuk. A 
felgyorsult információáramlás útján tudunk olyan kapitányságokat megkeresni, akik 
segítséget tudnak nyújtani az ismeretlen elkövet , elkövet k személyének felderítésében. 

 A felderítést nehezít  körülmények között kell említeni, hogy a felderítést végz  állomány a 
munkaidejének egy jelent s részét a számítógépek mögött, a bürokratikus terhekb l adódó 
papírmunka elvégzésével tölti.  Nehezíti a felderítést az is, hogy az állampolgárok még 
mindig védtelennek érzik magukat a b nöz kkel szemben, tartanak az esetleges 
megtorlásoktól. Akik b ncselekmények tanúi, illetve akik a b ncselekmények és azok 
elkövet ivel kapcsolatos információk, adatok birtokában vannak, közülük nagyon sokan nem 
merik vállalni az együttm ködést a hatósággal.

III/2. A körözési munka 

A kapitányság körözési tevékenységét a Bünügyi Osztály Technikai Csoportja végzi 
naprakészen, magas színvonalon.  
Kapitányságunk rendszeres havi jelentést készít, illetve küld a Nógrád Megyei Rend r-
f kapitányság B nügyi Osztályának a körözött személyek elfogásáról, illetve felkutatásáról. 
2010. évben is tartottunk körözési akciókat, melyeknek célja a körözés alatt álló személyek 
felkutatása, lakóhelyük ellen rzése.
Hatóságunk nagy figyelmet fordított a körözések felülvizsgálatára, illetve a figyelmeztet
jelzések elhelyezésére.  

 Ezen kívül naponta ellen riztük a lejárt körözések listáját a rendszerben.  

Az elt nések miatt elrendelt körözések túlnyomó többségét a Fels petényi Margaréta 
Gyermekotthonból elt nt, elszökött fiatalkorúak körözése teszi ki. Ezen intézményb l néhány 
személy több alkalommal is megszökött, így többször kellett körözést kiadni rájuk 
vonatkozólag elt nés miatt. A Fels petényi Gyermekotthon 2010.II. félévében megsz nt, de a 
fenti helyzeten ez mit sem változtat, mivel a gyermekotthon Szátok községben m ködik 
tovább, így Szátok községben már két gyermekotthon m ködik, ahonnan rendszeresek a 
szökések.
El fordult, hogy amikor a kollégák a szökött fiatalkorút visszaszállították az otthonba, még 
vissza sem ültek az autóba, már a fiatalkorú az egyik ablakon kimászva ismét elszökött.  
Körözéssel kapcsolatos határid csúszást nem volt tapasztalható.  

A körözések elrendelésére, mindig a lehet  legrövidebb és a körözési törvényben 
meghatározott id n belül kerül sor. A 2010. évben is eredményes, jó színvonalú körözési 
munka folyt a kapitányságon, ennek eredményeképpen több körözött személyt is sikerült 
elfogni.

III/3.  A végrehajtó b nügyi állomány 

A rend rkapitányság b nügyi állományának 2/3-a nem a m ködési körzetben lakik ennek 
ellenére reagáló képessége jó. A b nügyi készenlét a kiértesítést követ en egy órán belül a 
helyszínre tud érkezni.
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III/4. Közigazgatási jogkörben végzett munka 

 Illetékességi területünkön a büntet eljárások mellett több száz általános ügyben jártunk el.

A rendkívüli halálesetek vonatkozásában törekedtünk az intézkedések gyors, zökken mentes, 
szakszer  végrehajtására. Az illetékességi területünkön azonosítatlan holttestet nem 
regisztráltunk.

Az elt nt személyek vonatkozásában folytatott eljárások során a felkutatására tett 
intézkedések (körözések elrendelése, küls  szervek megkeresése, lakcímellen rzések, stb.) 
minden esetben eredményre vezettek.  
        
III/5. Együttm ködés

A munkánk végzése során folyamatosan együttm ködtünk az NMRFK szerveivel és a többi 
kapitánysággal. Az adott feladattól függ en, együttm ködtünk az ország több rend ri
szervével is.  

A helyi polgár rcsoportokkal szoros kapcsolatot ápoltunk. Lehet ségeink szerint segítettük a 
tevékenységüket, igyekeztünk bevonni ket a közrend és közbiztonság védelméb l és a 
b nügyi felderít  munkából adódó feladataink végrehajtásába, közös akciókba.   

Az évek óta jó szint  munkakapcsolatot tovább építettük, er sítettük a Balassagyarmati 
Városi Ügyészséggel, Bírósággal valamint a Nógrád Megyei F ügyészséggel is. Hozzájuk 
bármikor, bármilyen kéréssel, kérdéssel fordulhattunk, részünkre a segítséget megadták. A 
részükr l érkez  feladatokat, megkereséseket soron kívül teljesítettük. 

Folyamatos kapcsolatot tartottunk az önkormányzatokkal, tanintézményekkel és a 
gyermekvéd  intézettel. T lük a munkánk végzéséhez szükséges segítséget megkaptuk, és 
részükre a kért segítséget minden esetben megadtuk. 

III/6. B nmegel zési tevékenység

 Az ifjúság körében végzett b n- és áldozatvédelmi tevékenységünk egyik f  területe a 
rendszeres D.A.D.A.-oktatás és a b nmegel zési el adás.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a jár rszolgálatot ellátó állomány bevonására a b nmegel zési 
munkába. Az idegen személyeket törvényesen, szakszer en, tisztelettudóan, de fokozott 
alapossággal ellen rizzük.

Az áldozatok - ill. esetenként törvényes képvisel ik - minden esetben megkapták a szükséges 
tájékoztatást, felvilágosítást fenti jogaikról. Ennek mulasztásából ered  panasz nem érkezett.  

Minden esetben konkrét segítséget és tanácsot adtunk az áldozatoknak, felvilágosítottuk ket
jogaikról és lehet ségeikr l. Nem volt szükséges minden esetben írásban is rögzíteni ezt 
(feljelentés, bejelentés), sokszor csak az elbeszélgetés és a tanácsadás miatt kerestek fel 
bennünket.

Az illetékességi területünkön szolgálatot ellátó plébánosokkal is tartjuk a kapcsolatot, k
ugyancsak a lakosság (a hívek) tájékoztatásában vesznek részt a b nmegel zés jegyében. A 
jegyz kkel, a gyermekjóléti szolgálatok vezet ivel és a gyámhatósággal is kapcsolatban 
állunk.
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Amennyiben családon belüli er szakos b ncselekmény, illetve kiskorú sérelmére 
megvalósuló cselekmény történik, értesítjük az esetr l az illetékes hatóságot 

Egymás kölcsönös segítése, az érvek-ellenérvek megvitatása és mindenképpen jó kapcsolat 
jellemzi a családsegít  szolgálatokkal való együttes munkát.  

A bejelentés, ill. feljelentés megtételekor - a ROBOTZSARU rendszer által amúgy is 
kötelez en hozva – minden egyes károsultat tájékozattunk az áldozatsegít  szolgáltatásról, 
annak pontos elérhet sége fel l.

Az együttm ködés hatékonyabb lett, személyesen is többször találkoztunk az áldozatsegít
szolgálat kollégáival, ill. telefonon és faxon is rendszeresen kapcsolatot tartunk. 

Sokszor, még az ügyfél személyesen meg sem jelent az áldozatsegít  irodában, az ottani 
kollégák már tájékoztatva vannak az esetr l, ill. arról, hogy az ügyfélnek szándékában áll ket
felkeresni, számíthatnak rá. Az igazolások kiállítása telefon és fax segítségével nagyon rövid 
határid n belül megtörténik. 

 Erre a kialakított rendszerre szükség is van, hiszen a postai úton érkezett igazolás kiállítására 
vonatkozó kérelem, ill. a kapitányságon zajló kiszignálás a 3 napot gyakorta meghaladná.  

III/7. Összességében megállapítható: 

A b nügyi osztály állománya alapvet en eleget tett a munkatervb l adódó kötelezettségeinek 
és végrehajtotta a rábízott feladatokat.
A b nügyi felderít  és vizsgálati munkát megfelel  eredményességgel végezte az osztály 
fontos dolog az eredményesség szinten tartása. 

III/8. A legfontosabb feladatok:

Legf bb célkit zéseink közé tartozik a lakosságot legjobban irritáló b ncselekmények
megel zése, megszakítása, felderítése, ide értve az id s korúak sérelmére elkövetett 
b ncselekményeket. Továbbra is fontos feladatnak tekintjük a vagyon elleni 
b ncselekmények, minél nagyobb számú felderítését, valamint hatékony b nmegel zési 
tevékenységgel, az áldozattá válás lehet ségének csökkentését. 
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IV.

RENDÉSZETI  TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE

IV/1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és kiemelt idegenforgalmi 
területek biztonsága. 

A közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása, ezen belül a 
közterületi jár rszolgálat a rend rség egyik alapvet  feladata, és egyben a rend ri
tevékenység klasszikus, meghatározó eleme.  

A közterületen megjelen , intézked  rend r tevékenységét mindig megkülönböztetett 
figyelem kíséri, megítélése szinte csillapítás nélkül transzformálódik a rend rség egészének 
megítéléséhez. 

A közbiztonság fenntartásának, a b nözés elleni küzdelemnek, a közterület rendjének és a 
lakosság biztonságérzetének egyik legfontosabb láncszeme az aktív egyenruhás rend rök 
folyamatos közterületi jelenléte, az igazoltató-sz r  tevékenység végzése, a bekövetkezett 
eseményekre történ  gyors, szakszer  és kulturált reagálás. 

A kapitányságunkon jelenleg vezényléses szolgálati id rendszerben tevékenykedik a 
közterületi szolgálatot ellátó állomány, mely a jelenlegi létszámviszonyok mellett alapszinten 
biztosítja az állomány megfelel  térbeni és id beni történ  elosztását, az er k összehangolását 
és a rendelkezésre álló technikai eszközök hely, id  szerinti megoszthatóságának lehet ségét.
Emellett biztosítja a közterületi szolgálat folyamatos, megfelel  szint  szervezését.

A közterületi szolgálatot ellátó állomány átlag életkora, illetve a végrehajtói tapasztalata 
alacsonynak mondható.  

Lényegesen nehezebb megoldani azt, hogy a fiatal kollégák olyan tapasztaltabb, jól képzett 
rend rök mellé kerüljenek beosztásra, akik el segíthetik szakmai fejl désüket.

Ebben a kérdésben fokozatosan romlik a helyzet a nagy mérték  fluktuációnak (áthelyezési 
kérelmek, nyugdíjba vonulás, stb.) köszönhet en. 

A közterületi szolgálat folyamatosságát 2 f s gépkocsizó jár r jeleníti meg. A 
szolgálatteljesítés módja dönt  többségében gépkocsival, illetve kisebb részben kombináltan 
(gépkocsi – gyalogos szolgálat) történik.

A gépkocsizó jár rszolgálatot ellátó állomány naponként, illet leg napszakonként váltakozó 
útirányterv szerint lát el szolgálatot, melyekben a f bb feladatok, az állandó jelleggel 
ellen rizend  objektumok, frekventált helyek meghatározásra kerültek.  

Az útiránytervek közötti szolgálatellátás gyakoriságát a b nügyi helyzet, az adott terület 
közbiztonsági sajátosságai befolyásolják, valamint a nyári id szakban az idegenforgalom által 
érintett településeken gyakori a közterületi szolgálat.  

A jár rszolgálat reagáló képessége a bekövetkezett eseményekre, jó színvonalúra értékelhet ,
a bejelentéseket követ en az ügyeleti szolgálat a jár ri állományt megfelel  információkkal 
látta el és indította útba a helyszínekre.  

Hosszabb id  a bejelentés és a helyszínre érkezés között azokban az esetekben telt el, amikor 
a szolgálatban lév  állomány létszáma kisebb volt, mint amennyi a m ködési terület jellemz i
alapján szükséges lett volna.
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A látható rend rség és a polgárokkal való közvetlen kapcsolat megteremtését segíti el  az, 
hogy a rend reink a közterületi szolgálat ellátása során jelenlétükkel és tevékenységük alapján 
továbbra is a megel zést, az állampolgáraink áldozattá válástól való félelmének csökkentését 
szolgálja, illetve azt, hogy a közúti közlekedés biztonsága folyamatosan javuljon.  

Ezen cél elérését, a gyakoribb gyalogos közterületi jár r szolgálat, illetve a körzeti 
megbízottak közterületi szolgálatainak növekedésével próbáljuk megvalósítani. 

A rend rségbe vetett bizalom és emberekkel minél szélesebb kör  kapcsolat kialakításában 
fontos szerepet szánunk körzeti megbízottainknak, akik a város mellett a kisebb településeken 
is, a legfontosabb láncszemet alkotják a lakosság és a rend rség között. 

A b nügyi helyzettel kapcsolatos elemz -értékel  tevékenység végzése valamennyi 
szakterület vonatkozásában kiemelt feladat.  

A közterületi szolgálatok szervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk az elemz -értékel
munka során levont következtetésekre, tapasztalatokra, korábbi jogsértések, elkövet k,
helyszínek jellemz ire. Az ilyen irányú tevékenység valamennyi parancsnok, beosztott 
parancsnok részére fontos feladat.

Az el bbiek során említett feladatokhoz – figyelemmel azok min ségére, fontosságára – a 
rendelkezésre álló er ket, eszközöket átcsoportosítjuk, az eredményes végrehajtás érdekében.  

A közterületi jelenlétet, az adott létszámkerethez igazodva, a korábbi évekhez hasonlóan 
megfelel  szinten tudtuk tartani, a közterületi b nözés terén, a bekövetkezett jogsért
cselekmények számát tekintve lényeges változásról nem számolhatunk be.  

A bekövetkezett jogsértések, tendenciák elemzése-értékelése folyamatos, amelyekb l levont 
következtetések alapján továbbra is törekednünk kell a legjobb, leghatékonyabb gyakorlat 
kialakítására a megye közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében. 

Kapitányságunk m ködési területén idegenforgalmi szempontból érintett területeken (Bánk, 
Diósjen ) a turisztikai idényben rendszeres ellen rzést tartottunk, külföldi személy sérelmére 
jogsért  cselekményt nem követtek el, rendkívüli esemény az érintett területeken a vizsgált 
id szakban nem történt. 

A Rétsági Rend rkapitányság földrajzi elhelyezkedéséb l adódóan határszakasszal nem 
rendelkezik.

IV/2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala 

2010. évben a kapitányság rendészeti szolgálatánál konkrét szervezeti átalakításokra, létszám-
átcsoportosításokra nem került sor. 

Az osztály rendszeresített létszáma 39 f , új szervezeti egységek nem jöttek létre, a 
végrehajtói állomány jár r és KMB állományból tev dik össze. 

Az ORFK jóváhagyásával a kapitányságunk illetékességi területét 5 KMB Csoport fedi le, 
melyek az alábbiak: 

Diósjen székhely, ide tartozik a székhelyen kívül Nógrád, Berkenye és Szendehely-
Katalinpuszta települések. 

Nagyoroszi székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Borsosberény, Tolmács, 
Horpács és Pusztaberki települések. 

Romhány székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Bánk, Kétbodony, Szente és 
Kisecset települések. 
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Alsópetény székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Fels petény, sagárd, Keszeg, 
Nézsa, Legénd és Nógrádsáp települések. 

Szátok székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Tereske település. 

Sajnos a jelenlegi létszámhelyzet szerint a Körzeti megbízotti állomány tekintetében 
jelentkezik a legnagyobb hiány, rendszeresítve 14 status van, melyb l 10 status feltöltött, 4 
betöltetlen.

Ez valóságban úgy jelenik meg, hogy a nagyoroszi KMB csoportból 2, a Diósjen  KMB 
csoportból 1, a Romhány KMB csoportból 1 f  hiány van.

Igyekszünk ennek ellenére a lehet  legteljesebb rend ri jelenlétet biztosítani, ezért a Szátok 
KMB csoport tagjai a Nagyorosziban dolgozó 1 f vel közösen lát el szolgálatot, mindkét 
terület illetékességére vonatkozóan.

A szomszédos KMB csoportok a hatékonyabb munkavégzés érdekében egymás területét 
átfogva rendszeresen közös szolgálati csoportokba vannak vezényelve, mely során KMB 
csoportvezet  koordinálja a szolgálatot.

A KMB szolgálatok tervezésénél figyelembe veszik az egyéb közrendvédelmi és a b nügyi
szolgálati ágak vezénylését is, így nagy részben állandó jelenlét biztosítható minden 
településen. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a megyében m köd  polgár r szervezetek is.  

A fentiek alapján a rend ri jelenlét teljes id beli lefedettsége megoldott, az elmúlt évekhez 
képest javult.

Hiányosságok els  sorban a rend ri jelenlét szempontjából a periférián lév  területekre 
tev dik ki.

Ezeken a területeken is, ha a közbiztonsági helyzet úgy kívánja, rendszeresen szolgálati 
átfedéssel más szolgálati ágak bevonásával biztosítani kell a folyamatos rend ri jelenlétet.  

Célkit zéseink között szerepel az egyenruhás rend ri állomány szemléletmódjának további 
alakítása, ezzel együtt intézkedési kultúrájának megváltoztatása. 

A büntetés centrikus fellépés helyett a tisztességes, becsületes állampolgárokkal történ
kommunikáción alapuló, szolgáltatás orientált közterületi szolgálatot akarjuk megvalósítani. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány az intézkedések során, az esetek dönt  többségében 
a helyszínen bírsággal sújtotta a szabálysértést elkövet  személyeket, és a feljelentés 
intézményével csak abban az esetben élt, amennyiben durva, kiemelt szabálysértésr l volt 
szó, illetve az intézkedés alá vont a felajánlott helyszíni bírságot nem fogadta el, vagy a 
szabálysértés tényét nem ismerte el. 

Megjegyezni kívánom, hogy az intézkedések számszer ségi adatai nem igazán tükrözik a 
közrend-közbiztonság javítása érdekében kifejtett munkát, hiszen ebben a szóbeli 
figyelmeztetések, propaganda tevékenységek és az egyéb ilyen jelleg  tevékenységek nem 
jelentkeznek. 

Az elmúlt id szakban számos új feladat, közbiztonság javítását szolgáló program került 
bevezetésre, amely jelent sen befolyásolta a közterületi szolgálatellátás, az intézkedési 
aktivitás mutatóit. 
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IV/3. Közbiztonsági Háló program

A kezdetben Közbiztonsági Háló-nak elnevezett program els sorban a romák elleni 
támadások kapcsán került bevezetésre és valamennyi rend rkapitányság részére el írta, hogy 
az illetékességi területen heti több alkalommal fokozott ellen rzés kerüljön végrehajtásra és 
fokozott jelenlét kerüljön biztosításra alapvet en a b nügyileg releváns településeken, 
valamint az áldozattá válás szempontjából veszélyeztetett személyek által lakott területeken, a 
települések peremén lév  házsorokon.

2010. júniusától az Országos Rend rf kapitány a kedvez  visszajelzések és tapasztalatok 
alapján a fokozott rend ri jelenlét további fenntartása érdekében kiadta a „Hazánk 
közbiztonságának megszilárdítására, a leginkább veszélyezetett térségek, települések 
biztonsági helyzetének javítása” megnevezés  intézkedési tervét. 

A terv már nem csak a korábbi okok miatt veszélyeztetett lakosság, hanem a teljes lakosság 
biztonságérzetének növelését hivatott biztosítani.

A közbiztonsági helyzet értékelése alapján meghatározásra kerültek a veszélyeztetett 
települések, illetve id szakok, ahol az ellen rzéseket végre kell hajtani.

A f  célja a demonstratív rend ri jelenlét biztosítása, illetve fokozott ellen rzések 
végrehajtása az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében.

A fokozott ellen rzések célkit zése tehát nem az intézkedések számának növelése, hanem a 
„látható rend rség” eszméjének megvalósítása, a preventív jelleg  szolgálatellátás, a 
szolgáltató jelleg érvényre juttatása, valamint a roma lakosság sérelmére elkövetett 
jogsértések megel zése, felderítése, ezzel kapcsolatos információgy jtés volt. 

 Pontosan ezen ismérveknek köszönhet en e program végrehajtása a közterületi szolgálatban 
vezényeltek számát és a közterületen töltött órák számát ugyan növelte, azonban az 
intézkedési mutatókban nem hozott ezzel egyenesen arányos eredményeket.  

IV/4.  Zéró Tolerancia program 

Az elmúlt id szakban jelent sen emelked  tendencia volt megfigyelhet  az er szakos,
garázda jelleg  b ncselekmények számában (pl. rablás, garázdaság, testi sértés, stb.), 
emelkedett a közterületen elkövetett er szakos cselekmények száma.  

A rendelkezésre álló információk arra engedtek következtetni, hogy további növekedés 
várható a jöv ben, számolni kell továbbra is az össz .b ncselekmény körében meghatározó 
jelleg  vagyon elleni b ncselekmények jelent s elkövetésével.

A társadalom tagjainak, a lakosságnak megrendült a biztonságérzete, félelmüket nemcsak 
b ncselekmények, hanem más irritáló cselekmények is fokozták.  

Mindezen indokok alapján került kiadásra a „Zéró Tolerancia” elnevezés  program, amely 
szintén új elemként jelentkezett a közterületi szolgálatellátás során, kiemelt hangsúlyt 
helyezve a lakosságot irritáló, biztonságérzetét negatívan befolyásoló jelenségek elleni 
egyidej  és azonos intenzitású, zéró toleranciával való hatósági fellépésre, felhasználva a 
b nüldözés és egyéb jogi megoldások által biztosított eszközöket. 
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IV/5. Közbiztonsági és Kistérségi Egyeztet  Fórumok rendszere 

A kormányzati szinten megalkotott, a b nözés kezelését szolgáló új koncepció rávilágított 
arra, hogy a b nözéssel szemben ugyan szükség van rend rségre, de e küzdelembe napi 
szinten be kell vonni a társadalmi szervezeteket, önkormányzatokat, polgár rséget, 
társhatóságokat és nem utolsó sorban az állampolgárokat is.  

Ennek alapjául jött létre a kistérségi egyeztet  fórumok rendszere, ahol az érintettek 
rendszeres értekezleteket, megbeszéléseket, egyeztetéseket végezhetnek a szükséges 
közbiztonság javítását szolgáló intézkedések, b nmegel zési feladatok kidolgozására, 
végrehajtására, lakosságot érint  problémákra.

Az egyeztet  fórumok megalakításának f bb célja volt csökkenteni a b nalkalmakat - növelni 
annak valószín ségét, hogy a b nelkövet ket megbüntetik - redukálni kell a 
b ncselekményekb l származó haszonszerzés lehet ségeit - csökkenteni a környezeti 
tényez k azon hatását, amelyek következményeképpen valaki a b nözés világába kerülhet - 
csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát - növelni kell az emberek biztonságérzetét.  

2011. évben egyik f  célunk a Kistérségi Egyezet  Fórum aktivizálása, rendszeres ülések 
megtartása, melynek legf bb oka, hogy a lakosságot érint  problémák minél gyorsabban az 
illetékes hatóságok tudomásáéra jussanak és minél gyorsabban lehessen orvosolni azokat. 

F bb célterületei a b n- és baleset megel zés, a kábítószer-prevenció, az ifjúságvédelem, az 
id skorúak segítése, a nemzeti- és etnikai kisebbségek jogegyenl ségének megvalósulása, a 
polgár r egyesületekkel való szoros együttm ködés.

Mindezen programok, projektek és feladatrendszerek meghatározói lettek az elmúlt id szak 
közterületi szolgálatellátásának. 

 A közterületi szolgálatot ellátók speciálisan e témakörökkel kapcsolatosan képzésben 
részesültek, a végrehajtandó feladatok a napi eligazítás és beszámoltatás szerves részét 
képezték, illetve végrehajtásuk rendszeresen ellen rzésre is került.

A projektek keretében számos alkalommal kerültek végrehajtásra különböz  témájú fokozott 
ellen rzések, akciók kiegészítve az egyéb közbiztonsági, körözési, stb. rendszeresen 
végrehajtott akciókat. 

A körzeti megbízottak a falopások megel zése, az elkövet k elfogása érdekében a 
területünkön lév  erdészetek, erd birtokosságok erdészeivel közös szolgálatot láttak el. 

2010. augusztusától a tulajdon elleni szabálysértés bekerült az elzárással sújtható 
szabálysértések körébe, valamint az ilyen jelleg  cselekmények elkövet ivel szemben nem az 
önkormányzat jegyz je, hanem bíróság illetékes eljárni. Ennek hatékonyabb végrehajtása 
érdekében a rend rség el készít  eljárást folytat – mintegy nyomoz -, majd a bíróságon a 
„vádat” is képviseli. 

 Jelent s változás ebben a körben, hogy a tettenért elkövet vel szemben rizetbe vétele 
mellett gyorsított eljárás lefolytatására van lehet ség, melynek visszatartó ereje jelent s.

Illetékességi területünkön ezek a cselekmények zömmel falopásban realizálódnak. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedései pozitív irányban változtak, egyre 
inkább polgárbarát és differenciált intézkedéseket foganatosítanak, megjelenésükben, 
öltözködésükben kultúráltabbak.
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Kapitányságunk közterületi szolgálatot ellátó állománya a mindennapi szolgálata során 
kiemelt figyelmet fordít az emberi környezet megóvására, ezzel szoros összefüggésben az 
emberi környezet védelmét szolgáló szabályok betarttatására. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány feladatának szerves részét képezi a 
környezetvédelem, ezen belül is a szemétlerakó helyek ellen rzése, az illegális szemétlerakó 
helyek felderítése, az elkövet k kisz rése.

A Rétsági Rend rkapitányság illetékességi területén az értékelt id szakban ideiglenes 
megel z  távoltartás kapcsán rend ri intézkedésre nem került sor. Az illetékességi 
területünkön nyolc horgászegyesület m ködik, melyek közül többel együttm ködési
megállapodást kötöttünk. 

Az együttm ködési megállapodásban foglaltak szerint a horgásztavakon és horgásztanyákon, 
valamint azok közvetlen környékén el re egyeztetett id pontokban akciókat szervezünk, mely 
kiterjedt egyrészt a vagyonvédelemre, másrészt a vízi-rendészeti szabályok betartásának 
ellen rzésére. 

A körzeti megbízottak a hatáskörükbe utalt büntet ügyekbe (járm vezetés ittas állapotban 
vétség, a lopás vétség, a rongálás vétség és a magánlaksértés vétség) az eljárásokat 
szakszer en és eredményesen lefolytatják. A vizsgált id szakban az ismertté vált ügyek 11 %-
át dolgozták fel (45 ügyet).

A körzeti megbízottak a rend rségi törvényben és a bels  normákban meghatározott 
feladataikat a tárgyid szakban is jó színvonalon végezték. 

 A 2010. évben megtartott önkormányzati beszámolókon és lakossági fórumokon az állomány 
munkájával kapcsolatosan pozitív visszajelzések érkeztek, illetve tudatosodott a települések 
vezet iben és a lakosság körében, hogy a kapitánysági székhelyekt l távoli települések 
közbiztonsága a körzeti megbízottak szolgálatellátásán alapul. 

IV/6. A rend ri intézkedések jog- és szakszer sége, kényszerít  eszközök 
alkalmazásának gyakorlata, rendkívüli események 
Az állomány által tett intézkedések jog- és szakszer sége megfelel  volt, ezen belül 
természetes, hogy a parancsnoki revízió során az esetleges hibákat feltártuk és utasítottuk az 
állományt a hiányosságok pótlására, a tények egyértelm  leírására, a felel sség tisztázására.

A személyes szabadságot korlátozó intézkedések során ritkán került sor kényszerít  eszköz 
alkalmazására, illetve használatára.  

Kényszerít  eszközök használatára a b ncselekmények elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személyek el állításánál, szándékos b ncselekményen tetten ért és körözött 
személyek elfogásánál, valamint rend ri intézkedéssel szembeni ellenszegülés miatt került 
sor.

A kényszerít  eszközök alkalmazása minden esetben a szolgálati szabályzatban 
meghatározottak alapján kivizsgálásra került, melynek során kivétel nélkül megállapítást 
nyert, hogy a kényszerít  eszközök használata jogszer , szakszer  volt, továbbá megfelelt az 
arányosság és a fokozatosság követelményeinek. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány, mint azt már korábban említettem nagyon fiatal, 
illetve kevés szakmai gyakorlattal rendelkezik, így az év folyamán nagyobb figyelmet 
igényelt a parancsnoki állomány részér l a szakmai tevékenységük irányítása, a fiatal 
jár rökkel a közös szolgálatellátás, mely során felkészíthet ek lennének az egyes váratlan, 
nem szokványos szituációkra történ  reagálásra, a rend ri fellépés, empátia, tolerancia 
javítására.
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2010. évben egy esetben követtek el az intézked  jár rök sérelmére b ncselekményt, a 
kivizsgálás során megállapítást nyert, hogy az elkövet  cselekménye alkalmas a Btk. 229.§. 
(1) bekezdésbe ütköz  és aszerint min sül  hivatalos személy elleni er szak b ntette
elkövetésének megalapozott gyanújának a megállapítására, ezért az elkövet  ellen feljelentést 
tettünk és indítványoztuk az eljárás lefolytatását. / Rétság városban sorozatos bolt betörést 
elkövet  szlovák állampolgárok/ 
Rend ri intézkedés ellen 2010. évben panasz nem érkezett. 

IV/7. A rendezvénybiztosítások, a csapater s tevékenység értékelése 

2010. évben az alegységbe szervezett állomány (8 f ) elvezénylése képezte a csapatszolgálati 
feladatainkat, mely a kialakult árvízi helyzet kezelésében nyilvánult meg, Borsod megyében 
és a Balssagyarmati rend rkapitányság területén. 

Csapatszolgálati század továbbképzésére egy a alkalommal került sor a Készenléti Rend rség
objektumában. 

2010. évben több jelent sebb egyéb kulturális rendezvényt jelentettek be a kapitányságunkra, 
pl. a Bánki Nyár rendezvénysorozat, Kétbodonyi Szilva-fesztivál, Szüreti Felvonulások, az  
egyházi körmenetek, a falunapok és ünnepi fesztiválok biztosítása, melyet polgár rök 
bevonásával sikeresen végrehajtottunk.

A rendezvények környezetében közbiztonsági jár rözést hajtottunk végre, melyek során 
rend ri intézkedésre nem került sor.  

A nagyobb tömegeket vonzó rendezvények biztosítására minden esetben terv készült, az 
együttm ködés a szervez kkel, a biztonsági szolgálatokkal problémamentes volt, ennek 
köszönhet en a rendezvénybiztosítások során különösebb esemény nem történt. 

IV/8. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények 
elbírálásának tapasztalatai 

2010. évben nem jelentettek be az 1989. évi III. tv. hatálya alá es  rendezvényt.

IV/9. Az ügyeleti tevékenység értékelése 
Az ügyeleti csoport szervezetét, elhelyezését és tárgyi feltételeit tekintve képes a korszer
követelményekhez igazodó feladatok ellátására. A rend ri alaptevékenységgel összefügg
vezetési-irányítási, koordinációs funkcióit megfelel en látja el, az eseményekre való reagálás 
és az intézkedés szakszer sége jó színvonalú. 

A folyamatosan történ  er -eszköz számvetések a reakció id  csökkenését eredményezték, 
amely hozzájárult az állampolgárok biztonságérzetének fokozásához, illetve a folyamatban 
lév  b ncselekmények megszakításához és több alkalommal a tettesek elfogásához. 

A rend rkapitányság ügyeletese egyben objektum ri szolgálatot ( rutasításban 
meghatározott) is ellát.  

Az ügyeleti szolgálat a jelentési és tájékoztatási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, 
sem jelentési kötelezettség elmaradása, sem késedelmes jelentéstétel nem történt.  

Az ügyeleti szolgálat továbbá maradéktalanul ellátta az állomány értesítésével, berendelésével 
kapcsolatos feladatokat is az ügyeleten elhelyezett, és ilyen helyzetekre kidolgozott tervek 
alapján.
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IV/10.Védelmi –igazgatási feladatok 

Kapitányságunk illetékességi területén nincs nemzetbiztonsági szempontból kiemelt 
fontosságú objektum. 

A soron kívüli értesítésekr l-berendelésekr l, illetve ezek végrehajtásának színvonala kapcsán 
megállapítható, hogy az állomány az elrendelést követ  egy órán belül a szolgálati helyükre 
beérkezett, így a vonatkozó normaid t tekintve a végrehajtás megfelel .

Rendkívüli esemény (a kapitányságunk illetékességi területén váratlanul bekövetkez
veszélyhelyzet vagy katasztrófa) kapcsán „éles helyzetben” nem került sor igénybevételre. 

Továbbra is komoly problémát okoz a személyi állomány korszer  véd eszközökkel és 
felszereléssel történ  ellátása, ami saját er b l nem finanszírozható 

IV/11. Közlekedésbiztonság helyzete 

A Rétsági Rend rkapitányság m ködési területén bekövetkezett közúti közlekedési balesetek 
számát tekintve az el z  évhez viszonyítva a balesetek számának és súlyossági fokának enyhe 
mérték  csökkenésér l számolhatunk be. Azért csak enyhe mérték , mert sajnálatos módon 
az elmúlt évben 2 halás kimenetel  baleset történt, az amúgy kevesebb balesetb l.

A balesetek oksági összetételét vizsgálva egyértelm en az emberi tényez k játszanak 
kiemelked  szerepet.  

Az úttest burkolatának állapota a balesteknél nem volt kifogásolható, nem játszott szerepet, 
ugyanakkor megállapítható, hogy a balesetek nagy része a sebesség nem megfelel
alkalmazásából (gyorshajtás), a figyelmetlenségb l és a közleked  partnerekkel szembeni 
agresszív magatartásból adódik.

2010. évben egy alkalommal volt részese közlekedési balesetnek gyalogos és 3 esetben 
kerékpáros.

A járm -balesetek sajátságos területét képezik az úgynevezett egyjárm ves balesetek, melyek 
a jellemz  balesetek vizsgálatánál a legnagyobb számban fordulnak el : a pályaelhagyással 
járó, továbbá a keresztez  irányban haladó járm vek ütközéséb l, valamint a szembe-, és 
azonos irányba haladó járm nek ütközésb l adódó balesetek. 

A pályaelhagyás egyértelm en a gyorshajtással, az út- és látási viszonyokhoz helytelenül 
megválasztott sebességgel magyarázható.  

A keresztez  irányban haladó járm vek ütközéséb l származó baleseteknél az els bbségadás 
szabályainak megszegése játssza a f szerepet.  

A szembe-, és azonos irányba haladó járm vek ütközése szintén a helytelenül megválasztott 
sebességgel, valamint a figyelmetlenséggel és a fáradtsággal magyarázható. 

Az ittas állapotban elkövetett balesetek terén évr l-évre folyamatosan el re tudtunk lépni, 
azonban a vizsgált id szakban, 5 esetben ittas járm vezet  okozott személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési balesetet, ezért a megel z , forgalomellen rz  tevékenységünket 
fokoznunk kell. 

A balesetek okozóinak körét vizsgálva a személygépkocsi vezet k negatív szerepe továbbra is 
megkérd jelezhetetlen, a balesetek mintegy 70 %-át okozták. 
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IV/12. A közlekedés biztonságát fokozó intézkedések 

A forgalomellen rz  tevékenység színvonalát mind az aktivitás, mind az eredményesség 
szempontjából jónak értékelem. Havonta közel 250-300 járm vet vonnak ellen rzés alá a 
közterületi szolgálatot ellátó rend rök.

Az ellen rzés teljes kör , kiemelt hangsúlyt fektettünk a balesetek f  okaiként szerepl
szabályszegések megel zésére, a helyes, szabálybetartó magatartásformák és gyakorlat 
népszer sítésére. Ennek ellenére ezeket nem sikerült pozitív irányba befolyásolnunk.

Fokozott figyelmet irányítottunk a „láthatóság és észlelhet ség” speciális eseteire, az „ szi-
téli átállásra”, a passzív biztonsági eszközök, a biztonsági öv, a bukósisak, a biztonsági 
gyermekülések rendeltetésszer  használatának ellen rzésére, bemutatására, fontosságának 
hangsúlyozására, illetve a sérüléscsökkent  hatására történ  figyelemfelhívásra.  

A közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes útvonalakon folyamatossá tettük az 
ellen rzéseket, forgalomellen rz  akciókat tartottunk, melyben kiemelt figyelmet fordítottunk 
a sebességhatárok betartatására a Váci Rend rkapitányság sebességmér  készülékét bevonva, 
az ittas vezet k kisz résére, a gépjárm lopások megel zésére, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályainak betartatására. 

A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek helyszínén a Balassagyarmati 
Rend rkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának baleseti helyszínel i intézkednek, a 
közterületi szolgálatot ellátó jár reink a helyszínbiztosítást végzik. 

 Anyagi kárral járó közúti közlekedési baleseteknél, illetve vadbaleseteknél a közterületi 
szolgálatot ellátó jár reink végzik a helyszínelést, amennyiben rend ri intézkedés válik 
szükségessé.  

IV/13. A Városi Baleset-megel zési Bizottság tevékenysége 

2010. évben a Baleset-megel zési Bizottság titkára a közlekedési f el adó a felmerül
igények alapján óvodákban, gyermeknapi, falunapi rendezvényeken tartott baleset-megel zési
el adásokat, meghívásra több ipari üzemben, nyugdíjas klubban tartottunk el adásokat,
tájékoztatást adtunk a KRESZ változásaiból. 

Az iskolákban meghirdetett „Közlekedésbiztonság gyerekszemmel” rajzpályázaton egyik 
iskolánk diákja különdíjat nyert, a Kerékpáros Iskola Kupa megyei versenyén az általunk 
felkészített tanuló 1. helyezést ért el a fiúk közt.  

A „Közlekedik a család” vetélked t helyi szinten megrendeztük nagy sikerrel, a továbbjutó 
család a megyei versenyen második helyezést ért el, felkészítésüket a közlekedési f el adó
végezte.

Az el adásokon, oktatásokon, rendezvényeken a rendelkezésünkre álló szóróanyaggal hívtuk 
fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre.
A rendezvényeinken (közlekedési versenyek, Falunapi-, Gyermeknapi rendezvények, 
el adások, Iskola nap) közel 1500 gyermek, fiatal vett részt.  
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Balesetmegel z  tevékenységünk hatékonyabbá tétele érdekében nagy gondot fordítottunk a 
KRESZ szabályok megismertetésére, szinten tartására, melyr l leginkább propaganda- és 
szóróanyagok formájában adtunk tájékoztatást az érintettek számára, hogy a gépjárm vezet k
tevékenységét tudatosabbá tegyük. 

A gyermekek közlekedési fegyelmének javítása, a gyermekbalesetek számának csökkentése, 
illetve a gyalogosan közleked  gyermekek biztonságos közlekedésre való felkészítése, 
KRESZ ismereteinek b vítését továbbra is els dleges feladatunknak tekintettük.

Mindezt hatékony propaganda-munkával, szórólapokkal, vetélked k szervezésével, valamint 
az iskolák környékének rendszeres, visszatér  ellen rzésével oldottuk meg. 

Az aktív munkába bekapcsolódott iskolákkal - közlekedési szakreferensekkel - a kapcsolatot 
fenntartottuk.

Az iskola rend re program keretén belül napi kapcsolatot alakítottunk ki az iskolák 
pedagógusaival és napi rendszerességgel tudjuk ellen rizni az iskolák környékét.

A forgalom biztonságának javítása érdekében az önkormányzat illetékes vezet jével 
rendszeres munkakapcsolatot tartottunk. 

 A Városi Baleset-megel zési Bizottság tagjai rendszeresen tartották a kapcsolatot egymással 
a hatékonyabb megel zési munka, a közlekedési fegyelem javítása érdekében. 

A fentieken túl, a területen tartott önkormányzati beszámolók, falugy lések, egyéb 
rendezvények alkalmával a közlekedési balesetek alakulásáról is beszámoltunk, felhívtuk a 
figyelmet a közlekedési szabályok betartására. 

A Városi Baleset-megel zési Bizottság munkaprogramjában megfogalmazott feladatok 
végrehajtása szükséges ahhoz, hogy aktív rend ri intézkedésekkel is párosulva csökkenjen a 
közúti közlekedési balesetek száma, ill. súlyossági foka, és megnyugtató legyen 
kapitányságunk illetékességi területének közlekedésbiztonsága. 

IV/14. Összegzés: 

Összességében megállapítható, hogy a 2010. év során a Közrendvédelmi, 
Közlekedésrendészeti Osztály a rá háruló f bb célkit zéseket megvalósította, feladatait jó 
színvonalon látta el.

A közbiztonság és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítását célzó 
programokból adódó feladatait maradéktalanul végrehajtotta.

A lakosság igényeinek megfelel en a gyors, szakszer  és kulturált intézkedések 
foganatosítására törekedett, melynek során fokozottan ügyelt a törvényesség betartására. 

Az elkövetkezend  id szak legf bb feladata az elért eredmények szinten tartása, törekvés a 
legjobb gyakorlat kialakítására a kapitányság közrendjének, közbiztonságának fenntartása 
érdekében.
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IV / 15. Együttm ködésb l adódó feladatok: 

A magyar társhatóságokkal való együttm ködés:

Az értékelt évben is folyamatos kapcsolatot tartottunk a VÁM és Pénzügy rség, az Országos 
Munkavédelmi és Munkaügyi F felügyel ség, Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal,  
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vezet ivel, képvisel ivel. 
A téli Fogyasztóvédelmi ellen rzés sorozat keretében, rendszeresen részt vettünk a feladatok 
végrehajtásának megszervezése érdekében tartott társhatósági munka megbeszéléseken, ahol 
rendszeresen képviseltük a rend rséget és nyújtottunk segítséget a feladat végrehajtásban. 

Az év végi csúcsforgalmi és ünnepi id szakban, felvettük a kapcsolatot az illetékességi 
területükön lév  postai hivatalokkal és segítséget nyújtottunk a postahivatalok és kézbesít k
kiemelt védelmére. 

Nemzetközi együttm ködés:

A szlovák rend ri szervekkel továbbra is jó munkakapcsolatot tartottunk fenn, bár az értékelt  
Évben, nem folytattunk olyan eljárást, ami  rendkívüli kapcsolatfelvételt eredményezett volna. 

Polgár rséggel történ  együttm ködés:

2010. évben a Rétsági Rend rkapitányság jó színvonalon hajtotta végre a Polgár rséggel
kapcsolatos együttm ködési feladatait, amelynek során érvényre jutottak az együttm ködési
megállapodásban foglalt célok és feladatok.  

A korábban kialakított kapcsolat továbbra is jól m ködik, a vonatkozó jogszabályok mellett a 
tavalyi évben megtartott módszertani foglalkozáson elhangzottak figyelembevételével történt 
a közös munka. 
A mindennapi tevékenységbe történ  bevonásukat, közös szolgálatokat fokoztuk a b nügyileg
fert zött, közbiztonságilag alulexponált területeken.

Kapitányságunkon a kijelölt kapcsolattartó a polgár r egyesületek vezet  tisztségvisel ivel 
napi kapcsolatban van, folyamatos információcsere útján biztosítják a szolgálatok 
összehangolását, közös tevékenységet.

A polgár rökkel végrehajtott közös szolgálatok számának további fokozása érdekében a 
polgár r egyesületek vezet ivel megkezd dött a lehet ségek számbavétele. Együttm ködési
megbeszélések, egyeztetések kerültek végrehajtásra több helyi, illetve megyei polgár r vezet
közrem ködésével.

A teljes év során különösen nagy segítséget nyújtottak az egyesületek a különböz
rendezvénybiztosítási feladatok ellátásában.
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A 2011-es év kiemelked  feladatai közé az alábbi célkit zések tartoznak: 

A közrendvédelmi szolgálati ág 2011. évre vonatkozó els dleges célja a közrend 
fenntartása, a közbiztonság, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további 
er sítése, a reagáló képesség hatékonyságának elmélyítése,  

A lakosság szolgálata és a vele való együttm ködés, a lakosság biztonságérzetének 
er sítése, az állampolgárok Rend rségbe vetett bizalmának er sítése. Nyitottság a 
közbiztonságot el segít  valamennyi közös cselekvési lehet ségre. A Közbiztonsági 
és Kistérségi Egyeztet  Fórumokban rejl  lehet ségek kiaknázása. 

Az eddig is jól m köd  együttm ködések további er sítése a közterületek rendjét 
befolyásolni képes állami és civil szervekkel, szervezetekkel, illetve a közösségekkel, 
valamint a magán személyekkel.  

Az állomány megtartása, az üres státuszok feltöltése, a Rend rségre háruló, az 
állampolgárok biztonságérzetét fokozó egyéb feladatoknak való megfelelés.  

V.

IGAZGATÁSRENDÉSZETI SZOLGÁLAT ÉRTÉKELÉSE

V/1. Szabálysértési tevékenység 

A tárgyid szakban, 2010-ben a hatósághoz érkezett feljelentések száma némi csökkenést 
mutat, az elmúl évhez képest, mintegy 60 üggyel kevesebb eljárást folytattunk. / 2009-ben: 
1012 db. 2010-ben: 941 db/

A szabálysértési feljelentések számának alakulásánál nem lehet figyelmen kívül hagyni a 
korábban közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértésének min sül ,
jelenleg közigazgatási eljárásként lefolytatott 514 db szabályszegést, melyekben biztonsági 
öv, mobiltelefon, bukósisak, biztonsági gyermekülés használatának elmulasztása miatt jártunk 
el. Ezen szabályszegések száma 2009 évben 159 db volt. 

A kétféle eljárásban 2010 évben 1455 ügyben, míg 2009 évben 1171 ügyben jártunk el, így a 
megindított eljárások száma jelent sen n tt 2010 évben. 

Ittas vezetés szabálysértés elkövetése miatt 2010-ben 33 szabálysértési eljárást folytattunk, 
mely csökkenést mutat az el z  évi 42 db szabálysértési eljáráshoz képest. Ennek legf bb
okai a vezet i engedély helyszíni elvétele és a zéró tolerancia bevezetése, valamint közterületi 
rend ri jelenlét fokozása. 

Az Engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetésében is csökkenés volt kimutatható, 
mintegy 30 szabályszegéssel kevesebb elkövetést regisztráltunk. 
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Közúti közlekedés rendjének a megzavarása szabálysértés elkövetése miatt 25 db 
szabálysértési eljárást folytattunk, mely minimális csökkenés a 2009-ben folytatott 28 db 
szabálysértési eljáráshoz képest.

Harmadára csökkent a közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos 
szabálysértések száma, illetve csekély mérték  növekedés volt kimutatható, az amúgy is 
alacsony számú l fegyverrel kapcsolatos szabálysértések elkövetésében  (2-r l 7-re). 

Rétsági lakossal szemben a 2010. évben összesen 87 db szabálysértési feljelentés született. 
Ennek kb. 10 %-a visszatér  eljárás alá vont személy, a nagyobb rész a szabálysértési 
el életet nézve nem szerepelt két éven belül a nyilvántartásban. 

V/2. Végrehajtási tevékenység 

A szabálysértési eljárásokban 161 esetben meghallgatást követ en hoztunk határozatot. A 
joger re emelkedett pénzbírság összege 11.063.000 Ft, amelyb l önként befizetésre került 
5.984.000 Ft, mely szerint a fizetési hajlandóság 54%. 

A kiszabott pénzbírság adók módjára behajtását 483 esetben kezdeményeztünk, míg 2009 
évben 263 esetben. Közérdek  munkára átváltás 72 alkalommal kezdeményeztük, melyb l 61 
alkalommal eredményre is vezetett. 

A végrehajtási tevékenység hatékonyságának egyetlen lehet sége az önkormányzatokkal 
történ  jó együttm ködés

V/3. Fegyverengedélyezés  

Illetékességi területünkön 282 természetes és 3 jogi személy jogosult vadászat, sportlövészet, 
munkavégzés céljából l fegyver tartására. 

2010 évben fegyver megszerzésére 77 természetes és 1 jogi személy adott be kérelmet, 
melyek engedélyezésre kerültek. 2009. évben a beadott kérelmek száma természetes személy 
esetén 93 db volt, jogi személy esetében 1 db. Európai l fegyvertartási engedélyt 1 f  részére 
adtunk ki. 

Gáz- riasztó fegyver viselését 2010 évben 11 f nek, míg 2009 évben 34 f nek engedélyeztük. 
Flóbert fegyver tartását 2 f  kérelmezte. 

Fegyver tárolóhely ellen rzését a Közrendvédelmi Osztály 86 alkalommal végezte, társas 
vadászat ellen rzésére az igazgatásrendészeti alosztály részér l 3 alkalommal került sor. 

2010 évben fegyvertartási engedély visszavonására 3 esetben került sor, ebb l 2 alkalommal 
b ncselekmény, 1 alkalommal szabálysértés elkövetése miatt. Gáz- riasztó fegyver viselési 
engedélyt 2 esetben vontunk vissza. 

Az illetékességi területünkön m köd  5 vadásztársasággal együttm ködési megállapodást 
kötöttünk, amely alapján az érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkez ket értesítjük a 
fegyvertartással kapcsolatos határid k lejártáról. Így az engedélyügyi el adó folyamatos 
kapcsolatot tart az engedéllyel rendelkez kkel, ügyeikben, nehézségeikben naprakész. 
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2010. január 01. napjától megváltoztak az engedélyezés szabályai, ugyanis a kizáró okokról 
szóló hatósági bizonyítványt az ügyfélnek kell benyújtania, neki kell igazolnia, hogy nincs 
vele szemben kizáró ok.  
Ez jelent s (f leg anyagi) terhet ró az ügyfelekre, ill. a hatósági bizonyítvány megérkezése 
további id t vesz igénybe.

V/4. A személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységgel 
kapcsolatos munka 

A Rétsági Rend rkapitányság illetékességi területén a vagyon r szakma iránti kedv 
folyamatos, hiszen viszonylag sok lehet ség van az ipari parkban m köd  gyárakban és 
egyéb helyeken is vagyon rként munkát vállalni. 
612 f  rendelkezik személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító 
igazolvánnyal. Magánnyomozó részére az elmúlt években 7 db, biztonságtechnikai tervez
szerel  részére 2 db, biztonságtechnikai szerel  részére 1 db igazolványt adtunk ki. M ködési
engedéllyel 84 természetes személy és 7 f  jogi személy rendelkezik. 

2010. évben személy- és vagyon r igazolvány iránti kérelmet 62 f  nyújtott be, mely 
csökkenést mutat a 2009. év ugyanezen id szakához képest, amikor is a benyújtott kérelmek 
száma 104 db volt. M ködési engedélyt 10 magánszemély és 2 jogi személy kapott, amely 
növekedést mutat el z  évhez képest, akkor a m ködési engedélyek száma magánszemély 
esetén 4 db, jogi személy esetén 1 db volt. 

Személy- és vagyon r igazolványát az elmúlt évben 2 személynek, m ködési engedélyét 1 
személynek vontuk vissza büntet eljárás miatt. 

Vagyon rök ellen rzését az elmúlt évben 19 alkalommal végeztük, amely során intézkedésre 
okot adó körülményt nem tapasztaltunk. 

V/5. Közigazgatási bírságok ügyintézése, végrehajtása 

Az Igazgatásrendészeti Alosztály Nógrád megyében els ként, úttör  szerepet vállalva 
folytatott közigazgatási eljárásokat 2007 év végét l, akkor az AETR szabályok megsértése 
miatt 11 esetben. 2008. évben 38 db, míg 2009. évben 72 db közigazgatási eljárást folytattunk 
a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése 
miatt. 
2010 évt l csak a biztonsági öv, mobiltelefon, biztonsági gyermekülés használatának 
elmulasztása miatt folytattunk közigazgatási eljárást 514 esetben. A kiszabott pénzbírság 
összege 9.006.000 Ft.

A közigazgatási eljárás keretei között nincs a hatóságnak mérlegelési jogköre, a kiszabható 
pénzbírságok ugyanis jogszabályban meghatározottak. A kiszabott bírságok végrehajtásánál 
túl nagy lehet ségeink nincsenek, hiszen a végrehajtás elrendelését követ en az 
önkormányzatokon múlik annak sikere. 
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  VI. 

ÖSSZEGZÉS, FELADATAINK

A Rétsági Rend rkapitányság 2010. évben a munkatervében meghatározott feladatokat jó 
szinten  teljesítette. Az értékelt id szakra vonatkozó f bb célkit zéseinket megvalósítottuk.  

A b nmegel zési, b nüldöz  taktikánkat, de általában valamennyi jogsértés elleni 
fellépésünket úgy fogalmaztuk meg, hogy az megfeleljen a társadalom elvárásainak.  

A lakosság igényeinek megfelel en a gyors, szakszer  és kulturált intézkedések 
foganatosítására törekedtünk, melynek során fokozottan ügyeltünk a törvényesség betartására. 

Rend ri munkánk az állampolgárok megelégedettségének elérését szolgálta. Bízunk abban, 
hogy tevékenységünk a közbiztonság er södését eredményezte, amely kedvez en hatott az 
állampolgárok szubjektív biztonságérzetére is.  

A min ség javításának különösen fontos szerepe a közösségi rend ri munka szélesítésében 
volt, mert itt kerültünk leginkább közvetlen kapcsolatba a lakossággal. 

Célkit zéseink továbbra is a következ k:

A B nügyi Osztály és a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály körzeti 
megbízotti állományának eddigiekben elért eredményeinek megtartása és lehet ség 
szerinti javítása érdekében szükséges, egy olyan állandónak mondható, üt képes személyi 
állomány létrehozása, mely képes azonnal és hathatósan reagálni az illetékességi területen 
a b nelkövet k és a b ncselekmények körében végbemen  változásokra.

Továbbra is els dleges cél a közrend fenntartása, a közbiztonság, az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetének további er sítése, a reagáló képesség hatékonyságának 
elmélyítése. 

A lakosság szolgálata és a vele való együttm ködés, a lakosság biztonságérzetének 
er sítése, az állampolgárok Rend rségbe vetett bizalmának er sítése. Nyitottság a 
közbiztonságot el segít  valamennyi közös cselekvési lehet ségre. A Közbiztonsági és 
Kistérségi Egyeztet  Fórumokban rejl  lehet ségek kiaknázása. 

Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek biztonságára. Ennek érdekében, továbbra 
is szorosan együtt kell m ködni a közterületek rendjét befolyásolni képes állami és civil 
szervekkel, szervezetekkel, illetve a közösségekkel, valamint a magán személyekkel.  
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Az állampolgárok szubjektív biztonságérzet növelése terén elért eredmények meg rzése, 
további javítása. 

A közlekedés biztonságának további  javítása, a balesetek számának, lehet ségeinkhez
mérten csökkentése.  

Az id s korúak védelme, a gyermek-és fiatalkori b nözés korlátozása érdekében a 
b nmegel zési, áldozatvédelmi tevékenység fokozása, melyet kiemeltként kezelünk. 

Az írásos beszámolómban elhangzottakkal kapcsolatban - a város közrendjének- és 
közbiztonságának helyzetével kapcsolatosan – várom kérdéseiket, jobbító szándékú 
konstruktív észrevételeiket, javaslataikat. 

Kérem, hogy beszámolómban elhangzottak megvitatását követ en azt határozatilag fogadják 
el.

Rétság, 2011. március 16. 

 Ferencsik Raymond r. alezredes 
  Rend rkapitány

Készült: 4 eredeti példányban 
 1 pld.: 27 lap + 5 lap melléklet 
Kapják: 1. sz. pld. RFK. Vez. 
 2. sz. pld. RK. Vez. 
 3. sz. pld. Rétság Város Önkormányzat 
 4. sz. pld. IRATTÁR 
Készítette: I. fejezet: Rigóné Dr.Veress Anikó r. rnagy, hivatalvezet                                 ( : 31/64-99) 
 II.-III.fejezet:Kosik István r. alezredes.  B nügyi Osztályvezet                          ( : 31/64-87) 
 IV. fejezet: Belovai Róbert  r. rnagy, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezet                                 

( : 31/64-46) 
 V. fejezet: Hajduk Hajnalka r. rnagy, igazgatásrendészeti Alosztályvezet                              
( : 31/64-54) 

 VI. fejezet: Ferencsik Raymond r. alezredes, rend rkapitány                              ( : 31/64-04) 

Nytsz: 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja: PVB                                                                                                     nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           min sített többség                                                

EL TERJESZTÉS       
a képvisel -testület 2011. március 25-i rendes ülésére 

RÉTSÁGI SPORT EGYESÜLETEK 2011.ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

A Képvisel -testület a 2011.január 21-i ülésén döntött arról, hogy a helyi 
sportegyesületeket 2011.évben is támogatni kívánja. 
A pályázati kiírásra hét darab pályázat érkezett, melyb l 4 pályázat felel meg a 
követelményeknek, 1 pályázatot nem sportszervezet nyújtott be, 1 pályázó nem sport 
tevékenységre igényli a támogatást, 1 pályázati anyag nem felel meg a formai 
követelményeknek. A pályázatokat a sportügyek tanácsnoka bontotta, és véleményezi. 
Néhány el zetes tájékoztató adat: 

a.) F NIX Asztalitenisz Sport Egyesület: 
- formailag nem felel meg, csak egy levél, határid n túl érkezett 
- elszámolását a 2010.évr l benyújtotta, 
- formailag megfelel  pályázata nincs, 
- konkrét tevékenységet nem jelölt meg, 
- 858.000 Ft támogatást kérnek 

b.) Kerepl  Néptánc Egyesület: 
- bírósági bejegyzés, és pályázat rendben 
- éves költségvetés 500.000 Ft,
- 200.000 Ft-ot igényel 
- sporttevékenységet nem folytat 
- formailag megfelel, tevékenysége nem sporttevékenység, támogatása más módon 
javasolt 

c.) Rétság Árpád Egylet 
- pályáznak az „Öregfiúk”- ra is, erre külön költségvetés nincs 
- 3,6 millió kiadással részletes költségvetés 
- 2010.évi elszámolás 820.000 Ft-ról 
- 1.200.000 Ft-ot igényel 
- támogatási cél részletesen leírva 
- bírósági kivonat, adóigazolás mellékelve 
- taglista mellékelve 
- formailag megfelel 
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d.) Rétság Judo Klub 
- nyilvántartásba vétel rendben 
- 475.000 Ft-os költségvetés 
- 880.000 Ft-ot igényel 
- 1.270.000 összköltségvetés 
- el z  évi támogatásról 450.000 Ft-tal elszámol 
- formailag megfelel 

e.) Extrém Légisport Egyesület 
- mérlegbeszámoló 
- adótartozásról kimutatás (nemleges)  
- bíróság bejegyzésr l másolat 
- tervezett bevételek 610.000, kiadások 833.000 Ft 
- 250.000 Ft támogatást igényel 
- formailag megfelel 

f.) Rétság Városi Sport Egyesület 
- szakmai beszámoló 
- támogatást két részletben kéri 
- taglétszám 154 f , 133 rétsági 
- elszámolást tartalmaz 2.000.000 Ft-ról 
- igényelt összeg: területi III. osztály esetén 2.800.000 Ft 
- igényelt összeg: megye II. osztály esetén 3.500.000. Ft
- bejegyzett társadalmi szervezet 
- formailag megfelel 

g.) Hangár Sport Egyesület 
- igényelt összeg 500.000 
- elektromos hálózat kiépítése 
-  49 f  tagok száma 
- kiadás: kb. 2 millió Ft, bevétel: 3 millió Ft 

A tanácsnoki véleményezés, a pályázatok anyaga valamint a támogatási szerz dés tervezet 
az el terjesztés mellékletét képezi. A pályázók a 2010.évi támogatás összegével 
elszámoltak. 
A 2011. évi költségvetésben erre célra tervezett összeg: 4.200.000 Ft 

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI 
TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

(eFt)
108./2010. (V.06.) - 112./2010. (V.06.) kt. határozatokkal megállapított támogatások, 
valamint az el z  5 év támogatási összegeit az alábbi táblázatban: 

 (eFt) 
Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Összesen

Árpád Sport Egyesület 700. 2.000 1.500 1.200 1.000 820 7.220
Városi Sport Egyesület 1.800 900 2.000 2.800 2.000 2.000 11.500
Rétsági Judo Klub 450 300 500 450. 475 450 2.625
F nix Asztalitenisz 250 ------- 500 950. 925 830 3.455
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Sportegyesület -
Extrém Légisport Egyesület ------ -------

-
100 100. -------

--
100 300

Szondi Sportlöv  és Paint 
Ball egyesület 

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

100 -------
---

-------
--

-------
--

100

Általános Iskolai Sportkör ------ ------- 800 ------- ------- ------- 800
Összesen: 3.200 3.200 5.500 5.500 4.400 4.200 26.000

7./2011. (I.21.) kt. határozata 

A képvisel -testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó 
el terjesztést. A képvisel -testület 2011.évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási 
keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági 
sportszervezetek támogatására. 
Pályázati feltételek:

- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkés bb a 
tárgyévet megel z  évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve 
alapító okiratuknak megfelel  tevékenységüket tényleges folytatják. 

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek 
- nonprofit szervezetnek min sülnek
- a hiányos vagy határid n túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem 

állapítható meg. 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az el z  évben 

elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót 
- az el z  év gazdálkodási tevékenységének számszer sített adatait (külön kitérve az 

önkormányzati támogatás felhasználására) 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét 
- az egyesület pénzintézet számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület 

hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011.február 28. 
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.20) kell 
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT  2011.” 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri a jegyz t.

Felel s: jegyz
Határid : 2011.január 27.

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat 
feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:…közm vel dési, tudományos, 
m vészeti tevékenység, sport támogatása;….
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - 
a lakosság igényei alapján, anyagi lehet ségeit l függ en -, mely feladatokat, milyen 
mértékben és módon lát el.

4. HATÁROZATI JAVASLAT 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
./2011.( III. 25.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a - 7./2011.(I:21.) számú 
képvisel -testületi határozattat kiírt pályázatra - benyújtott sportegyesületi támogatási 
pályázatokat. A képvisel -testület a 2011. évi költségvetésben a sportegyesületek
támogatására tervezett 4.200.000 Ft el irányzat terhére a sportegyesületek részére elszámolási 
kötelezettséggel az alábbiak szerint biztosít támogatást:  

- F NIX Asztalitenisz Sport Egyesület:…………… Ft
- Rétság Árpád Egylet:…………… Ft 
- Rétsági Judo Club: ……………… Ft  
- Extrém Légisport Egyesület…………. Ft 
- Rétsági Városi Sport Egyesület …………. Ft 
- Hangár Sport Egyesület …………. Ft
- Kerepl  Néptánc Együttes …………Ft

A támogatás I. félévi összege ………….-tól, a másik fele a II. félévben igénybejelentés 
alapján vehet  igénybe. A támogatás felhasználását a pályázatban meghatározott, 
megállapodásban rögzített feladatokhoz kapcsolódó számla másolattal, a támogatási 
megállapodás szerint igazolni kell.  
A pályázati feltételeknek meg nem felel

-  ……………Egyesület
- ……………. Egyesület támogatási igényét a képvisel -testület elutasítja

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.  

Határid : megállapodás megkötésére 2011……….. 
Felel s: el készítésért Fejes Zsolt jegyz

Rétság, 2011. március 16. 

                                                        El terjeszt :
M e z  f i  Zoltán 

                                                                                         polgármester 

Záradék:
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

                                          Fejes Zsolt 
                                              jegyz
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Szám: 

MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képvisel : Mez fi Zoltán polgármester – és a 
…………………………. – képvisel : ……………… – között a képvisel testület által 
megállapított 2011.évi önkormányzati sport támogatás felhasználása tárgyában: 

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képvisel -testülete …./2011.(III.25.) számú 
határozatával 2011.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel  
a – ………………………………..részére ………….Ft  azaz …………………………. forint 
önkormányzati támogatást biztosít 

2.) A támogatást a ………………………… a következ  kifizetésekre használhatja fel: 
 - ……………………………..  ………….. Ft 
- ……………………………..  ………….. Ft 
- ……………………………..  ………….. Ft 

A támogatás fele igénybejelentés alapján az I. félévben, a második fele a II. félévben vehet
igénybe.
Az I. félévi támogatás csak …………….. után kerülhet kifizetésre 

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a sportegyesületek támogatására tervezett keret 
terhére az OTP-nél vezetett 11741017-20037721 számú számlájára igénybejelentés alapján 
utalja át. 

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét 
elér , támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását 
követ  4 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás második félévi összege csak akkor kerül 
kifizetésre, ha az I. félévi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.  
A támogatás kett t l több részletben történ  igénylése esetén a következ  támogatási összeg 
csak akkor kerül kiutalásra, ha az el z  támogatás elszámolása megtörtént. 

5.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a 
médiának (Hangadó, Rétság Tv) illetve el re elkészített versenynaptáráról, a kiemelked
eseményekr l értesíti a f szerkeszt t. Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, 
rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság Város 
önkormányzata.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
bels  ellen re a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellen rizheti. 

Rétság, 2011. ……………………………………… 

Mez fi Zoltán         -----------------------
Polgármester         ……SE képvisel je
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Girasek Károly 
önkormányzati képvisel , tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu

Tárgy: Sportegyesületek támogatásáról szóló 
el terjesztés tanácsnoki véleményezése 

Rétság Városi Önkormányzat 
Képvisel -testületének
Rétság

Tisztelt Képvisel -testület!

Tanácsnoki megbízatásomnak megfelel en áttekintettem a benyújtott pályázatokat. A kapott 
iratok rendkívül vegyes képet mutatnak. 

Els ként szükséges rögzíteni, hogy február 28-án a lejárati határid ben megjelentem Jegyz
úr irodájában, ahol az érkezett pályázatokat – 5 darabot – aláírásommal hitelesítve lezártuk. 
Többszöri kérdésre rögzítettük, hogy más pályázat nem érkezett. A borítékok tartalmi 
ellen rzését ekkor nem, csak a testületi anyag készítésének id pontjában ugyancsak jelenlé-
temben bontottuk ki az aljegyz  asszonnyal. 
Határid re hitelesítve beérkezett pályázatok: Rétság Városi Sportegyesület, Kerepl  Nép-
táncegyüttes, Rétsági Árpád Egylet, Rétsági Judo Club, Extrém Légisport Egyesület. Ezen 
túl értesültem arról, hogy napokkal kés bb a F nix Asztalitenisz Egyesület is nyújtott be 
iratokat, amelyekben a hivatal illetve a jegyz  hiányos tájékoztatására hivatkozik.  
     Itt is rögzíteni kell, hogy a felhívást közvetlenül megküldte a hivatal az el z  évben is 
pályázó szervezeteknek, valamit olvasható volt a retsag.hu és a retsag.net honlapon. Igaz a 
Hangadó cím  újságnak nem került megküldésre közlésre. Ezzel együtt a pályázati felhívás 
rendelkezésre állt, annak szövege egyszer , világos, és egyértelm en megadja a nem túlbo-
nyolított pályázati feltételeket. 
     Továbbá a felbontáskor került elém egy pályázat, amit határid ben nem hitelesítettem, de 
az érkezési bélyegz  tanúsága szerint határid n belül érkezett. Tartalmának esetleges 
kés bbi kiegészítését nem tudtam ellen rizni, az érkezését hitelesíteni. 
     A jelenséggel nemigen tudok mit kezdeni. Értetlenül állok a két utólag el került pályázat 
sorsa el tt. Azt javasoltam az el terjeszt nek, hogy azokat terjessze a testület elé, és 
érvényességér l, illetve tartalma alapján a támogatásról vagy elutasításról a bizottsági 
vélemény alapján a testület döntsön. 

Alapelvek
     Fontosnak tarom kiemelni, hogy a város minden sporttevékenységet fontosnak, a szemé-
lyiségfejl dés szempontjából kívánatosnak, elismerend nek tart, és a maga módján támogat. 
Az erre a célra fordítható állami normatívák azonban olyan kicsik – 5 éve beépítésre kerültek 
a városüzemeltetési normatívába – hogy ebb l nem fedezhet k a szervezetek jogos igényei 
sem. Ugyanakkor a város gazdasági helyzete ellenére az Önkormányzat nem kis összeget, 
4,2 millió forintot különített el a költségvetés jóváhagyásával a sportegyesületek támoga-
tására. Ez az összeg természetszer leg nem elegend  minden igény 100 %-ban való telje-
sítéséhez.
     A képvisel  testület több mint 1 évtizede, a sporttámogatások pályázati elbírálásának 
bevezetésekor kialakította a támogatások alapelveit. Ezek ma is érvényesek, és evidensek. 
Néhány fontos tétel ezekb l a döntés mérlegeléséhez. 
     A sporttevékenység, noha támogatandó, mindenki saját szándéka elhatározása, és 
költsége terhére teheti meg. Hiszen ett l eltér  esetben minden sporttevékenységet támoga-
tásban kellene részesíteni a horgászattól a teniszen, a kerékpártól a vadászaton keresztül a 
sakkig. Nyilvánvalóan erre nincs fedezet. Ebb l következnek a legfontosabb alapelvek. 

1. A városi önkormányzat a m köd képes szervezetek részére nyújt támogatást, saját 
egyébként meglév  költségvetésükhöz. Nem vállalható fel, hogy saját bevétel nélküli 
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kezdeményezések teljes költségének átvállalása. Tehát a támogatás csak kiegészít
jelleg  lehet. 

2. Els sorban maga a sporttevékenység végzése támogatandó az önkormányzat ezen 
forrásaiból, nem beruházások, vagy eszközbeszerzések. 

3. Azon sportcélok támogathatók kiemelked sen, amelyek igazolt sportolókkal, orszá-
gos versenyrendszer részeként versenyezve részt vesznek a sportéletben. Különös 
figyelemmel arra, hogy ezen részvétel milyen kötelez  megjelenést, részvételt, és 
fizetend  költségeket igényelnek. (nevezések, sportorvosi díjak, utazási költségek, 
stb.)

4. Kiemelten kell támogatni a nagy létszámban folyamatos sporttevékenységet és a 
nevezés alapján kötelez  versenyzést folytató egyesületeket. 

5. Ezen belül is azokat, akik tevékenységükkel közösségeket formálnak, nagyszámú 
közönségnek biztosítanak szórakozási, részvételi lehet séget, akik foglalkoznak az 
utánpótlás nevelésével, és nem utolsó sorban részt vállalnak a város közösségi fela-
datainak, rendezvényeinek lebonyolításában. 

Most is ezen célok jegyében javaslom kialakítani a támogatásra elosztható összeg arányait. 

Pár észrevétel 
1. F nix Asztalitenisz Egyesület 

Sajnálatosan azt lehet megállapítani, hogy a pályázat a késedelem ellenére sem felel 
meg a pályázati kiírásoknak. Nem tartalmazza a szakmai programot, a versenynaptárat. 
Eléggé érthetetlen a Kézilabda szakosztályról beszélni, hiszen ilyen bejelentett, és a szö-
vetségen belül nyilvántartott szakosztálynak utánanézni nem tudtunk. Ennél lényege-
sebb, hogy a támogatási igényt sem határozták meg. Az összesen felsorolt pár tétel sem 
támogatási igénynek, sem költségvetésnek nem tekinthet , hiszen az egyesületnek 
minden bizonnyal vannak bevételei is. 

2. Kerepl  Néptáncegyüttes 
Az együttes rendkívül szerteágazó, és elismert tevékenységet folytat, a támogatási 
igényben megjelölt célok is fontosak, azonban mivel nem sportegyesületek ezen pályá-
zattal szétosztható keretb l támogatásuk nem lehetséges. Személy szerint nekem más 
napirend kapcsán lesz konkrét javaslatom az egyesület támogatásnak másféle formájára. 

3. Hangár Sportegyesület 
A szervezet itt els sorban ingatlanfejlesztést és nem versenyszer  sportcélokat határozott 
meg. A tevékenység szabadid sportnak, a fiatalok számára vonzó elfoglaltságnak kiváló, ezt 
a város az ingatlan díjmentes – illetve jelképes összeg  – rendelkezésre bocsátásával támo-
gatja is. Ekkor azonban maga a kérelmez  igérte a feltételek megteremtését. A támoga-
táshoz versenyrendszerben való m ködés, ehhez kapcsolódó programnaptár is fontos lenne. 

A szerz dés tervezethez 
Javaslom a szerz dés szövegét kiegészíteni egy ponttal. Ennek tartalma: 
„A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának 
(Hangadó, Rétság Tv) illetve el re elkészített versenynaptáráról, a kiemelked  eseméynekr l
értesíti a f szerkeszt t. Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, 
hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság Város önkormányzata.”  

Kérem véleményem mérlegelését, és a relevánsak beépítését az el terjesztésbe illetve a 
pályázati kiírásba. 

Rétság 2011. március 17. 

Girasek Károly 
tanácsnok
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja: PVB                                                                                                     nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           min sített többség                                                

EL TERJESZTÉS       
a képvisel -testület 2011.március 25-i rendes ülésére 

RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK 2011.ÉVI TÁMOGATÁSÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

A Képvisel -testület a 2011.január 21-i ülésén döntött arról, hogy a helyi nyugdíjas 
klubokat 2011.évben is támogatni kívánja. A határozatot az érintetteknek megküldtük. A 
felhívásra mindkét nyugdíjas klub benyújtotta támogatási kérelmét. 
A klubok a 2010.évi támogatás összegével elszámoltak. 
A 2011. évi költségvetésben a nyugdíjas klubok támogatására tervezett összeg: 
400.000 Ft 
A tanácsnoki véleményezés, a kérelmek, valamint a támogatási szerz dés minta az 
el terjesztés mellékletét képezi.

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

A megel z  évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban: 
 (eFt) 

Megnevezés 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Összesen
Városi Nyugdíjas Klub 80 120 160 180 220 236 996
Hunyadi János 
Nyugállományúak 
Klubja

60 80 100 120 180 167 707

Összesen: 140 200 260 300 400 403 1.703

8./2011. (I.21.) kt. határozata 

A képvisel -testület 2011.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok m ködését.
A 2011.évi m ködés támogatásához benyújtott kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 
- képvisel jének nevét 
- létszámát 
- ebb l rétsági lakosok számát 
- 2010.évi beszámolót 
- 2010.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2011.évi munkatervet 
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- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 

A támogatási igények benyújtásának határideje: 2011.február 27. 
A képvisel -testület támogatás keretösszegét 2011.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri a 
jegyz t, hogy a támogatás igénybevételének lehet ségér l a nyugdíjas klubok vezet it
értesítse.  

Felel s: jegyz
Határid : 2011.január 27.

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat 
feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:…közm vel dési, tudományos, 
m vészeti tevékenység, sport támogatása;….  
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - 
a lakosság igényei alapján, anyagi lehet ségeit l függ en -, mely feladatokat, milyen 
mértékben és módon lát el.
(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszervez d
közösségeinek a tevékenységét, együttm ködik e közösségekkel

4. HATÁROZATI JAVASLAT 
„A”

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
./2011.( III. 25.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a 8./2011.(I:21.) számú 
képvisel -testületi határozattal kiírt felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket. A képvisel -
testület a 2011. évi költségvetésben a nyugdíjas klubok támogatására tervezett 400.000 Ft 
el irányzat terhére elszámolási kötelezettséggel az alábbiak szerint biztosít támogatást:  

- Hunyadi János Nyugállományúak Klubja:…………… Ft
- Városi Nyugdíjas Klub:…………… Ft 

A támogatás I. félévi összege ………….-tól, a másik fele a II. félévben igénybejelentés 
alapján vehet  igénybe. A támogatás felhasználását a pályázatban meghatározott, 
megállapodásban rögzített feladatokhoz kapcsolódó számla másolattal, a támogatási 
megállapodás szerint igazolni kell.  
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.  

Határid : megállapodás megkötésére 2011……….. 
Felel s: el készítésért Fejes Zsolt jegyz

Rétság, 2011. március 17. 

                                                        El terjeszt :
M e z  f i  Zoltán 

                                                                                         polgármester 
Záradék:
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

                                          Fejes Zsolt 
                                              jegyz
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Szám: 

MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képvisel : Mez fi Zoltán polgármester – és a 
…………………………. – képvisel : ……………… – között a képvisel testület által 
megállapított 2011.évi nyugdíjas klubok támogatásának felhasználása tárgyában: 

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képvisel -testülete …./2011.(III.25.) számú 
határozatával 2011.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel  
a – ………………………………..részére ………….Ft  azaz …………………………. forint 
önkormányzati támogatást biztosít 

2.) A támogatást a ………………………… a következ  kifizetésekre használhatja fel: 
 - ……………………………..  ………….. Ft 
- ……………………………..  ………….. Ft 
- ……………………………..  ………….. Ft 

A támogatás fele igénybejelentés alapján az I. félévben, a második fele a II. félévben vehet
igénybe.
Az I. félévi támogatás csak …………….. után kerülhet kifizetésre 

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a nyugdíjas klubok támogatására tervezett keret 
terhére a támogatott ………….-nél vezetett, ……………… számú számlájára igénybejelentés 
alapján utalja át. 

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét 
elér , támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását 
követ  4 hónapon belül kell elszámolni. A támogatás második félévi összege csak akkor kerül 
kifizetésre, ha az I. félévi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.  
A támogatás kett t l több részletben történ  igénylése esetén a következ  támogatási összeg 
csak akkor kerül kiutalásra, ha az el z  támogatás elszámolása megtörtént. 

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
bels  ellen re a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellen rizheti. 

Rétság, 2011. ……………………………………… 

Mez fi Zoltán        -----------------------
Polgármester                                                                             Nyugdíjasklub képvisel je   
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Girasek Károly 
önkormányzati képvisel , tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu

Tárgy: Nyugdíjas klubok támogatásáról szóló 
el terjesztés tanácsnoki véleményezése 

Rétság Városi Önkormányzat 
Képvisel -testületének
Rétság

Tisztelt Képvisel -testület!

Tanácsnoki megbízatásomnak megfelel en áttekintettem a benyújtott pályázatokat. Röviden 
összefoglalva megállapítható, hogy a klubok beadott anyagai megfelelnek az elvárásoknak, 
az tartalmazza az elbíráláshoz szükséges adatokat. Számukra ezen pályázat alapján a 
támogatás megállapítható. 

Az Önkormányzat a támogatásra a költségvetésben 400.000 Ft-ot különített el, ami nagyság-
rendileg megfelel az utóbbi két év támogatási összegének. Noha az önkormányzat nehéz 
helyzetben van, sokféle és kemény takarékossági intézkedéseket kellett bevezetni, ennek 
ellenére a nyugdíjas klubok támogatási összegét a költségvetés megállapításnál lényegében 
nem csökkentette. 

Korábban a pályázat kiírásánál is részletes szakért i véleményt készítettem. Az abban fog-
laltak tulajdonképpen most is helytállóak. Azokból most talán két dolgot emelnék ki. 
1. Az összegszer en kifizetett támogatásokon túl a város természetszer leg a m ködés
feltételeinek biztosításával további jelent s segítséget nyújt a szervezetek m ködésének. Ezt 
elemi kötelessége, de mindenképpen figyelembe kell venni, hiszen ezen feltételek pénzügyi 
forrásait is a város kasszájából fizeti. Helybiztosítások, esetenként meghívók sokszorosítása, 
takarítás, hangosítás, stb. 
2. Ismét ajánlani lenne érdemes a Városi Nyugdíjas Klub számára, hogy bejegyzett szerve-
zetként is alakuljon meg, ami egyszer bbé és áttekinthet bbé tenné a támogatás lebonyo-
lítását. Ennek hiányában a szerz désben majdnem tételes kiadási tervet kell meghatározni. 

A mellékelt megállapodás szöveg szerint alkalmas a támogatás dokumentálására. 

A rendelkezésre álló összegek elosztásának elveir l majd bizottsági javaslat alapján a 
testület dönt. Lehetséges, illetve mérlegelend  alternatívák: 

1. Az elosztás aránya a klub tagjainak száma szerint történjen. Ezt a változatot megva-
lósítani egyszer , különösebb ellen rzést nem igényel, kiegyenlített tevékenység 
során igazságos. 

2. Az elosztás egyenl  mértékben történjen mindkét klub számára. Ezt a változatot 
indokolná, hogy noha a klubok tagsága kismértékben eltér , de többen mindkét 
közösség tagjaiként gyakorlatilag ezen különböz séget kiegyenlítik. 

3. A tevékenységek arányainak összehasonlításával kialakítottak alapján legyen meg-
állapítva. Ezt a változatot az indokolja, hogy nem a taglétszám határozza meg a költ-
ségigényt, hanem az el z  id szakban elvégzett, és 2011-re tervezett tevékenység. 

Kérem véleményem mérlegelését, és a relevánsak beépítését az el terjesztésbe illetve a 
pályázati kiírásba. 

Rétság 2011. március 17. 

Girasek Károly 
tanácsnok
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja:PVB                                                                                                       nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           min sített többség                                                

EL TERJESZTÉS      
a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére 

VÁROSI M VEL DÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZET I
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

Tisztelt Képvisel -testület! 

A Képvisel -testület Városi M vel dési Központ és Könyvtár intézményvezet i állás 
betöltésére pályázatot írt ki. A pályázat megjelent a KSZK honlapján, a helyi lapban, a 
kábel TV-n valamint az önkormányzat honlapján. 
A pályázati határid  lejártáig egyetlen pályázat érkezett, melynek anyaga, valamint a 
tanácsnoki véleményezés az el terjesztés mellékletét képezi. 
A pályázó a nyílt ülés keretében történ  tárgyaláshoz hozzájárult. 

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

6./2011. (I.21.) kt. határozata 

Tárgy: Pályázati kiírás Városi M vel dési Központ és Könyvtár intézményvezet i
állás betöltésére

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 21. § 2.) b. pontja alapján pályázatot hirdet a rétsági Városi 
M vel dési Központ és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére.  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaid , heti 40 órás. A vezet i megbízás id tartama: 2011. 
május 01-t l - 2016. április 30-ig szól.
A munkavégzés helye: 2651, Rétság Rákóczi u.26.  
A munkakörbe tartozó, illetve a vezet i megbízással járó lényeges feladatok: önállóan 
m köd , tevékenysége szerint közszolgálati közintézmény, a helyi önkormányzat által 
fenntartott közm vel dési intézmény vezetése. 
Közm vel dési, közösségi feladatok ellátása, szervezése, a településen él k társas 
kapcsolataihoz, m vel déséhez, szórakoztatásához megfelel  programok, rendezvények 
szervezése, a kulturális érdekek közvetítése, a társadalmi, civil szervezetek számára 
közösségi tér biztosítása, városi honlap, helyi lap, kábeltelevízió, könyvtár m ködtetése.
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Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Vezet i pótlék a 
pótlékalap 300 %-a. 

Pályázati feltételek: 
szakirányú egyetemi/f iskolai közm vel dési végzettség, vagy nem szakirányú 
egyetemi/f iskolai végzettség és fels fokú szakirányú munkaköri szakvizsga,  
legalább 10 éves közm vel dési intézményben szerzett szakmai gyakorlat,  
legalább 5 éves közm vel dési intézményben szerzett vezet i gyakorlat, 
 szakmai, vezetési program, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 magyar állampolgárság, 
 büntetlen el élet
az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi 
gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közm vel dési intézmény-vezet
tanfolyam, 

A pályázat elbírálásánál el nyt jelent:
helyismeret 
felhasználó szint  számítógép ismeret  
idegen nyelvismeret 
szakmai publikációk jegyzéke 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok vagy 
azok hiteles másolata,  
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  
intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai elképzeléseket tartalmazó program, 
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvev k
megismerhetik, továbbá arról, hogy a bizottság és testületi ülésen a pályázó a 
nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul, vagy nem járul hozzá 

A munkakör betölthet ségének id pontja: legkorábban 2011. május 01. napjától.  
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon történ  megjelenést követ  30 nap. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mez fi Zoltán polgármester nyújt, 
a 06-35-550-100-as telefonszámon.  
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete címére 
történ  megküldésével 2651 Rétság Rákóczi u.20)
Kérjük a borítékon feltüntetni „Álláspályázat”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
 A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 25. 
A pályázatot Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete bírálja el. 
 A pályázati kiírás közzétételének helye: KSZK honlapján, Rétság Város honlapján, 
valamint, kábeltévén rövidített formában, utalással a részletes megjelentetésre. KSZK 
honlapján a feladás határideje: január 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a fenntartó a pályázati eljárásban 
biztosítja, hogy a pályázat iránt érdekl d k a pályázathoz szükséges tájékoztatást 
megkapják. A pályázati feltételek a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a m vészeti, a közm vel dési és a közgy jteményi területen 
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foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg  egyes kérdések rendezésére 
150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet szerint kerültek kiírásra

Felel s: jegyz
Határid : 2011.január 24. 

3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR   

1992.évi XXXIII.tv.a közalkalmazottak jogállásáról:
20/B. §.  (6) Jogszabály eltér  rendelkezése hiányában magasabb vezet i beosztásra kiírt 
pályázat esetén a pályázót a pályázati határid  lejártát követ  huszonegy napon belül a 
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltend
munkakör feladatait érint en szakértelemmel rendelkez  bizottság hallgatja meg, melynek 
nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képvisel -testület tagja kivételével – a kinevezési, 
megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba 
foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határid  lejártát követ
a) hatvan napon belül, vagy 
b) els  ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony 
létesítésér l, illetve a vezet i megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a 
munkáltató határozza meg. 

21. § (1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan id re történ  kinevezéssel és annak 
elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. 

(2) Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltér en nem rendelkezik  
a) helyettesítés céljából, vagy 
b) meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására, létesíthet  határozott 

id re történ  kinevezéssel. 

150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a m vészeti, a közm vel dési és a közgy jteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefügg  egyes kérdések 
rendezésére: 

6/A. § (1) Közm vel dési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb 
vezet  beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki 
a) rendelkezik 
aa) fels fokú közm vel dési végzettséggel és szakképzettséggel vagy 
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és fels fokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerér l, követelményeir l és a képzés 
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-
szervezési, pénzügyi gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közm vel dési
intézmény-vezet  tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja, 
c) a fels fokú közm vel dési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban 
megnevezet szakvizsgájának megfelel  feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot 
szerzett, és
d) kiemelked  közm vel dési tevékenységet végez. 
7. § (1) Közgy jteményi és közm vel dési intézményben magasabb vezet  beosztás 
ellátására történ  megbízás a pályázat elnyerését követ en legfeljebb öt év határozott id re
szól.
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(4) Az intézményvezet  és az intézmény gazdasági vezet  megbízás ellátására vonatkozó 
pályázati felhívás a hivatalos lapban közzétehet . A pályázat benyújtásának 
határidejét minden esetben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási 
Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történ  közzétételt l kell számítani. 
(10) A pályázatokat a benyújtási határid t követ en 30 napon belül kell elbírálni. 
Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni. 

4. HATÁROZATI JAVASLAT 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
./2011.(III.25.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2011.május 01.napjától 5 éves 
id tartamra 2016. április 30 napjáig a Városi M vel dési Központ és Könyvtár 
igazgatójának Végh József Diósjen  Zrínyi út 20. szám alatti lakost kinevezi. 
Munkabérét a közalkalmazotti törvény el írásai alapján, az április 30-i illetményével 
megegyez összegben, vezet i pótlék mértékét a pótlék alap 300 %-ában állapítja meg. 
Felkéri a jegyz t, hogy a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága felé az 
illetmény számfejtése érdekében intézkedjen. 

Határid : 2011.május 01. 
Felel s: Fejes Zsolt jegyz

Rétság, 2011. március 17. 
El terjeszt :

                                                                                                     M e z  f i  Zoltán 
                                                                                                         polgármester 

Záradék:
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

Fejes Zsolt  
jegyz
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Girasek Károly 
önkormányzati képvisel , tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu

Tárgy: M vel dési Központ igazgatói pályázatról 
szóló el terjesztés tanácsnoki 
véleményezése 

Rétság Városi Önkormányzat 
Képvisel -testületének
Rétság

Tisztelt Képvisel -testület!

Tanácsnoki megbiztatásomnak megfelel en áttekintettem a benyújtott pályázatot.  
Röviden összefoglalva megállapítható, hogy a pályázatra beérkezett egyetlen jelentkez
mindenben megfelel az el írt feltételeknek és az el nyt jelent  ajánlásokkal is rendelkezik. 

Más pályázó híján megbízása törvényes, és javasolt. Ennek megfelel en a határozatba 
nyugodtan ki lehet tölteni a nevet, kulcsszámot, bért, hiszen ismertek az adatok, más 
alternatíva nincs. Ez ne hagyjon már bizonytalanságot a határozathozatalkor, ahol szó 
szerint kellene ismertetni a le nem írt részeket. 

A jogszer  pályázat mellett túl sok indoklást nem kívánnék hozzáf zni. Érdemben inkább a 
bizottsági ülésen fejteném ki véleményemet. Úgy gondolom azonban, hogy a pályázó nem 
csak a kiírás feltételeinek felelt meg, hanem eddigi tevékenysége 10 éve ugyanezen 
intézmény vezet jeként ismert, és elismert. Munkáját nagy szakmai felkészültséggel, 
kitartással végzi. Részben ezért is részesült Pro Urbe díjban. Ugyanakkor a pályázat 
esetleges elutasításának semmiféle oka, indoka nincs. 

Szükséges azonban egy dologra felhívni a figyelmet. Nem tudni miféle okból, de a testület 
által tételesen leírt szöveggel ismertetett, el re leírt és határozatként megszavazott pályázati 
kiírástól több lényeges részben eltér  szöveg került feltöltésre a kozigallas.hu hivatalos pá-
lyázati portálra. Ez az eljárás súlyosan veszélyezteti a jogszer séget, hiszen a város honlap-
ján a pontos, a testület által meghatározott szöveg jelent meg. (Ugyanez a pontos szöveg 
szerepel ezen iratban is) 
Amennyiben több, esetleg eltér  tartalmú, csak az egyik hirdetésnek megfelel  jelentkez
adott volna be anyagot, végs  esetben ez a pályázat megismétlését is el idézhette volna. 
Tekintve, hogy az eltér  szövegek ellenére jelen pályázó mindkét megfogalmazásban 
nyilvánosságra hozott elvárás rendszernek megfelel, a pályázat szabályosan elbírálható.  
Ugyanakkor a jöv ben kiemelt figyelmet szükséges arra fordítani, hogy a határozatok bet re 
pontosan jelenjenek meg illetve kerüljenek kihirdetésre, végrehajtásra. 

Kérem véleményem mérlegelését, és a pályázat benyújtójának kinevezését megszavazni. 

Rétság 2011. március 17. 

Girasek Károly 
tanácsnok





Szakmai program 
a rétsági Városi M vel dési Központ és Könyvtár igazgatói állásának 

betöltéséhez

A kulturális élettel foglalkozók számára alapfeladat helyesen felmérni és megismerni a város 
struktúráját és sajátos eszközeikkel támogatni a hosszú távú célkit zéseit. A munkahelyek kulturális 
igényeinek felmérése után, törekedni kell azok mind teljesebb kör  kiszolgálására. Az intézménynek 
els sorban a helyben él , de némiképp a vonzáskörzetben lakó polgárok számára is rendelkezésre kell 
állnia a szolgáltatásaival, szakmai tereivel, rendezvényeivel. Ez utóbbi nem csupán kulturális misszió 
vállalása, hanem az intézmény anyagi el nyökben is mérhet  érdeke. A térségi kitekintés mind 
jelent sebb szerepet fog kapni a m vel dési központ életében. 

Élénken kell figyelni a rétegigények megjelenésére, még abban az esetben is, ha nem 
közvetlenül az intézmény keretei között jelentkeznek. Törekedni kell arra, hogy otthonává váljon a 
település civil szervezeteinek, egyesületeinek, alapítványainak. Célkit zéseiket segítse, támogassa és 
legyen jelen az új kezdeményezések kialakulásánál is. Biztosítson helyet a lakóközösségek 
rendezvényeihez, s t - megfelel  keretek között - legyen alkalmas a családi, baráti és egyéb társas 
kapcsolatok helyszíneként is. 

Természetessé kell tenni a közvélemény számára is, hogy a m vel dési központ mindenkié, s 
minden rétsági állampolgár rendelkezésére áll. 

A rétegigények terén kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon az ifjúsággal való foglalkozás. 
Az is nyilvánvaló, hogy ez a feladat az egyik legnehezebb, s a legnagyobb felel sséggel járó is. Az 
ifjúsággal általában nem lehet foglalkozni, hiszen ez a korosztály is legalább annyira szegmentált, 
mint a feln tt társadalom. Természetes, hogy egy-egy intézmény önmagában nem vállalhatja magára 
teljesen a felvet d  gondok kezelését, de kétségtelen, hogy a rendelkezésre álló eszközeivel a reá 
háruló részt meg kell oldania. Bár több eredményt is elkönyvelhet magának az intézmény a 
kiscsoportos ifjúsági kezdeményezések támogatásával, mégis további feladatai vannak e téren. Célul 
t zhetjük ki minden jelentkez  kezdeményezés támogatását. 

Egy közm vel dési intézmény számára létkérdés, hogy a településen lév
társintézményekkel - iskola, óvoda, egészségügy - jó kapcsolatot tartson fenn. A kialakult formákat 
meg kell rizni, s t tovább kell szélesíteni az együttm ködés lehetséges területeit, megkeresve ezáltal a 
kölcsönös el nyökkel járó megoldásokat. E sorba bele kell érteni az immár városunkban három 
évtizedes múlttal rendelkez  zeneiskolai tagozatot, valamint a néptáncoktatást is. Az intézmény 
úgy tudja m ködésük eredményességét támogatni, ha fellépési, bemutatkozási lehet ségek sorát nyújtja 
a m vészeti forma tanárainak és diákjainak is. A viszonzást a rendezvények, kiállítás-megnyitók 
gazdagítása jelenti. 

Nemzeti ünnepeink - március 15., május 1., augusztus 20., október 6., október 23. -
tekintetében az elmúlt évek hagyományait folytatva arra kell törekedni, hogy az ünnepség a 
résztvev knek és a néz knek egyaránt felemel  érzést jelentsen. Szolgáljanak ezen alkalmak arra, hogy 
méltón emlékezzünk meg nemzeti történelmünk sorsfordító eseményeir l, s az ünnepeink járuljanak 
hozzá magyarságtudatunk meger södéséhez. 

Az intézmény bels  életér l szólva, meg kell állapítanunk, hogy az 1993-ban történt 
összevonás ellenére még mindig néhány tekintetben nem vált igazán egy szerves egységgé. A 
közm vel dési terület és a könyvtár jellegéb l adódóan továbbra is külön-külön m ködött. Úgy 
gondolom, hogy az elmúlt években számos kézzel fogható területen gördülékenyebbé vált az 
együttm ködés, mérhet  eredményekkel szolgált mindkét fél el nyére.

Pontosan meg kell tervezni a kiállítások koncepcióját. Évente elegend  mintegy négy m vész
tárlatát fogadni, s a közben lév  id ben mutatkozhatnak be az amat r alkotók. A sorozatban el térbe 
kell helyezni a helyi és térségbeli m vészek kiállítását. 

A jeles napok közé sorolható ünnepeink - farsang, húsvét, anyák napja, gyermeknap, Szent 
Iván napja, advent, András napja karácsony - egy részénél még kialakuló hagyományokról adhatunk 
számot, míg más részüknél évr l-évre komoly odafigyelést igényel a rendezvény sikere. 

Az elmúlt évek során kialakultak a nyári szabadid s rendezvények - komolyzenei és 
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szórakoztató programok - hagyományai. Az igények lehet  legpontosabb felmérésével törekedni kell 
a látogatottság emelésére. A rendezvényeket össze kell hangolni a térség kialakulóban lév
falunapjainak id pontjával. 

A színházjelleg  rendezvények számát az árak elszabadulása sajnálatos mértékben 
megnehezítette. Az utóbbi években - szerencsés kapcsolat révén - kialakult együttm ködés a Bánfalvy 
Stúdióval, a Pet fi Musical Stúdióval, és az Újpest Színházzal jó néhány emlékezetes programot hozott 
városunkba. Remélhet leg a kapcsolatot sikerül tovább éltetni. Már konkrét tárgyalásokat kezdtünk 
a Pet fi Musical Stúdióval a korábbi jó kapcsolat újraélesztése érdekében.  

A nagyrendezvények körébe sorolhatjuk a küls  szervek által rendezett eseményeket 
is, mint a Vöröskereszt által szervezett Id sek napja, a Vöröskeresztes bál, és a kisebbségi 
önkormányzatok által kezdeményezett rendezvényeket, szórakoztató esteket is. 

Örvendetes, hogy az elmúlt évek során városunk ipari üzemei is megjelentek igényeikkel az
intézmény felé. A folyamatot tovább kell er síteni, s a legmesszebbmen kig figyelni kell - a saját 
érdekünkben is - a jelentkez  igények helyes rangsorolására. 

A városunkban m köd  szervezetek - rend rség, polgár rség, önkéntes t zoltó egyesület - 
szintén kialakították maguknak azokat az éves nagyrendezvényeket - Rend rcsaládok napja, 
„Közlekedik a család" vetélked , polgár rnap, kerékpáros KRESZ-vetélked k, t zoltó versenyek 
és találkozók - amelyek úgyszintén feladatokat rónak a m vel dési központra. 

Messze földre elviszi városunk hírét a Rétsági Lovas Kupa immár hagyományossá váló 
rendezvénye, így nyilvánvaló, hogy az intézménynek is fel kell vennie a kapcsolatot a szervez kkel, s 
meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, amely a rendezvény sikeres lebonyolításához járul 
hozzá. Újabb hagyomány teremt dött a Hubertus lovaglás meghonosodásával. Hasonló sikereket 
könyvelhetnek el a repül s napok rendezvényei, a judo- és asztalitenisz klub rangos versenyei. 

Nem feledkezhetünk meg az intézményben m köd filmszínházról sem, amely az utóbbi 
években a megnövekedett költségek és az egyéb filmnézési lehet ségek miatt nehéz helyzetbe került, 
majd meg is sz nt. M köd képességének olyan formát igyekeztünk találni, amely a 
vállalkozónak és a közönségnek is megelégedésére szolgál. Végleges megsz nésével szegényebbé 
válna városunk kulturális kínálata, éppen ezért keressük azt a lehet séget, mely által újra a kulturális 
kínálat része lehet a filmes élmény megtekintése. A filmes kínálatot az intézmény saját eszközeinek 
felhasználásával lehet gazdagítani. 

A kiscsoportjaink m ködésében tovább kell éltetni a már kialakult, s immár hagyományokkal 
rendelkez k m ködését, s folyamatosan törekedni kell az újonnan keletkez  igényeken alapuló új 
formák létesítésére. Ez a terület kiválóan alkalmas lehet a rétegigények kiszolgálására. Minden 
kezdeményezésnek teret kell adni a m vel dési központban, s t támogatni munkájukat a lehet ségek
függvényében.

Az intézmény kereti között lehetséges oktatási formák skáláját minden esetben a gazdasági 
élet változásai határozzák meg. A m vel dési központ életében nagy hagyománya van a 
számítástechnika és az idegen nyelvek oktatásának, de a gazdasági szabályozók változása is újabb 
lehet ségeket kínált. A lehetséges újabb tanfolyami formák megragadásával érzékenyen kell reagálni a 
változásokra, annál is inkább, mivel az említett formák iránti kereslet csökkenni látszik. El térbe 
kerültek azon oktatási formák, melyek a munkaügyi központ támogatását élvezve küls  vállalkozók 
szervezési keretei között, de intézményünk segítségével valósulnak meg. 

A különböz szolgáltatási formák jelent s része már kialakult hagyományokkal bírnak az 
intézmény életében. Ilyenek a különböz  könyvtári szolgáltatások, a termek bérbeadása, a 
számítástechnika és Internet-kapcsolat forgalmazása, a fénymásolás, nyomtatás, faxolás, kábeltévés 
hirdetés. További lehet ségek vannak a küls  szervek részére való rendezvényszervezésben és 
lebonyolításban, a küls  helyszíneken való kulturális és technikai közrem ködésben, és a rendezvények 
fotós és videós rögzítésében, a felvételek feldolgozásában. Az utóbbi id ben immár több alkalommal 
vették igénybe küls  szervek a Rétsági Televízió szolgáltatásait, mely újabb bevételi forrást jelentett 
intézményünknek. 

A szórakozási és egyéb szabadid s tevékenység tekintetében jelent s el bbre lépést jelentett 
az asztaliteniszezés lehet ségének biztosítása az intézmény el terében. A központ fogadóterét 
egyébként is alkalmassá kell tenni arra, hogy a várakozással kényszer en eltöltött id t is tartalmasán 
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tudják hasznosítani a betér k. Ezt a célt szolgálják a rendszeres el téri kiállítások, a folyóirat-olvasás
lehet ségei. Új szolgáltatásként meg kellene oldani, hogy a Rétsági Televízió adását követhessék
figyelemmel az intézménybe betér k.

A könyvtári olvasószolgálat nyitvatartási idejét az esetlegesen változó igényekhez kell 
alakítani, a könyv- és folyóirat-kínálat összetételének alakításakor úgyszintén figyelemmel kell 
lenni a változásokra. 

A könyvtári szakfeladatok tekintetében meg kell rizni a kialakult és az 
intézményegységre jellemz  szakmai értékeket. A meglév  szolgáltatások kínálatát annak tudatában 
kell szélesíteni, hogy a térségben nincs más számottev  könyvtár. A modern technika - a 
számítógépes katalógus és különböz  nyilvántartások, az Internetes könyvtárközi kölcsönzés - új 
szakmai kihívásokat jelentenek. A változó kulturális igényekkel a korszer  információhordozók 
tekintetében is lépést kell tartani. Tovább kell építeni a kapcsolatot a megyei és országos hálózattal is, 
és külön figyelmet kell fordítani a helyi és kistérségi értékek bemutatására. 

Az intézmény szolgál m ködési háttérül városunk XXII. évfolyamába lépett havilapjának a 
Hangadónak, s az immár tizenharmadik éve megjelen Rétsági Évkönyv kiadásához. Mindkét 
kiadványra a szélesed  olvasói tábor, s az örvendetesen b vül  szerz i kör jellemz . Feladatuk, hogy 
információkkal szolgáljon a lakosság felé, hírt adjon a gazdasági, kulturális törekvésekr l, s 
mindeközben tudatosan gondoljon arra, hogy városunk történései jórészt ezeken a kiadványokon 
keresztül maradnak fenn az utókornak. Az évkönyv az elmúlt évben az anyagi források hiánya miatt 
nem jelent meg, tervezzük a sorozat folytatását.

Külön kell szólni az intézmény által gondozott Internetes WEB-lapról. A világhálón keresztül 
általa jut el városunk híre minden érdekl d höz. Felel sséget jelent számunkra, hogy milyen képet 
mutatunk a nagyvilág felé. Az önkormányzat megbízása alapján egy olyan színvonalú honlapot 
sikerült megvalósítani, amely méltán megállja a helyét a magyarországi települések hasonló 
törekvéseinek összevetésében. Javítani szükséges a honlap folyamatos információellátását.  

Az intézmény feladatai közé tartozik a városi kábeltévé m ködtetése, s havi rendszeresség
tévéadások elkészítése, gondozása. Az él  adások a kezdeti bizonytalanságok után egyre 
megbízhatóbbá váltak. Természetesen e téren is sok teend  áll még az intézmény el tt, melyek 
ugyanakkor lehet ségeket is jelentenek. Pillanatnyilag városunkon kívül még további tíz település 
nézi az adásainkat, de a szolgáltató újabb települések bevonását tervezi. Távlatokban esélye van a 
Rétsági Televíziónak arra, hogy egy térségi szerepkörrel önálló intézménnyé váljon. Az adáskínálat 
b vítése érdekében azzal az ajánlattal éltünk a térség önkormányzatai felé, hogy az általuk elkészített 
filmeket is leadjuk a hálózat számára. 

Hagyományteremtés, hagyomány rzés. Rétság városának népessége jórészt csupán évtizedek 
óta lakója településünknek. Többnyire az ipari fejlesztés következményeként történt a betelepülés. 
Mindezek következtében viszonylag vegyes, a régmúltra visszatekintve sajátos hagyományokkal sem 
rendelkezik a lakónépesség. Éppen azért van szükség a folyamat segítésére, tudatos alakítására. 
Vonatkozik ez a település múltjának feltárására és közreadására, de új hagyományok kialakítására 
is. Lehetnek ezek rendezvények, kulturális szokások, a kialakuló társas kapcsolatok különböz  formái. 

A múlt bemutatásának és a településhez való köt dés érzésének fokozására kiváló alkalmat 
nyújt a helytörténeti kiállítás, melynek létrejöttében a m vel dési központ meghatározó szerepet 
vállalt. A jelenbeli események rögzítése érdekében szükséges fontos lehet ség egy fotó és videótár 
kialakítása. 

Személyi - és tárgyi feltételek. Az intézményben tevékenyked  személyi állomány jól képzett 
munkatársakból áll, akik alkalmasak arra, hogy feladataikat a változó körülmények diktálta feltételeknek 
is megfelel en lássák el. Mindemellett a gyorsan változó, fejl d  korunk állandó kihívást, feladatot jelent 
a legújabb lehet ségek megismerése, alkalmazása terén. 

A tárgyi feltételek tekintetében már jelent sebb hiányosságok mutatkoznak, melynek pótlására 
minden jelentkez  pályázati lehet séget meg kell ragadni. A legéget bb gond az épületgépészet terén 
jelentkezik. Az ingatlant helyenként már nem elégséges az öner b l történ  állagmegóvással 
javítgatni, el bb-utóbb - els sorban a vizesblokkok és a f tésrendszer esetében - szükség lesz egy 
jelent sebb felújításra. 

Az intézmény gazdálkodásáról. Kiemelt figyelmet kell fordítani a m ködési költségek 
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alakulására, mindamellett, hogy a saját bevételek fokozására - tanfolyamokból, szolgáltatásokból,
rendezvényekb l - a lehet  legnagyobb odafigyeléssel kell törekedni. Megfontolandó az önálló 
gazdálkodás lehet ségének újbóli bevezetése. 

A küls  források bevonását a szponzorok felkutatása és a pályázati lehet ségek megragadása 
jelenti. Megnehezíti ez utóbbit, hogy a pályázatok általában a tervekben nem szerepl , új feladatok 
ösztönzésére íródnak ki. Miután minden egyes pályáztató szervezet egyre komolyabb mértékben 
elvárja a „saját er " meglétét, a tervekben nem szerepl  feladatok megoldása így rendkívül nehézzé 
válik. Kifejezetten súlyos hibának számítanak éppen ezért az olyan pályázati lehet séggel nem élni, 
mely az intézmény sajátos arculatának, célkit zéseinek megfelel. 

Az intézmény kapcsolatairól óhatatlanul szóltam a tervezet korábbi fejezeteiben, így 
összegzésül csak felsoroljuk azokat az együttm ködési pontokat, amelyek nélkülözhetetlenek a 
m vel dési központ életében. 

- Városi Önkormányzattal 
- A polgármesteri hivatal szakapparátusával 
- Kisebbségi önkormányzatokkal 

 Társintézményekkel /óvoda, iskola, egészségügy/ 
- Civil szervezetekkel, csoportokkal 
- Gazdasági egységekkel 

 Megyei és országos szakmai szervezetekkel 
 Médiákkal 

A szakmai program összegzéseként megállapítható, hogy a bels  értékek feltárásával további 
lendület vihet  a m vel dési központ életébe. Ha mindig azt tartjuk szem el tt, hogy a rétsági emberek 
érdekeit kell szolgálnunk, akkor az összegzésben csak elismerés nyerhet . Azt t zhetjük ki magunk elé 
célul, hogy a legszélesebb rétegek megelégedésére szolgáljon az intézmény m ködése.

Rétság, 2011. február 15. 

Végh József 
népm vel
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Végh József 
Szakmai életrajz: 

 1953. augusztus 9-én születtem Diósjen n, ahol szüleim, 
s t nagyszüleim is pedagógusként dolgoztak. Kilencen vagyunk 
testvérek. A családi útravaló valamennyiünk számára a diploma, 
a tudás tisztelete volt. Annak ellenére, hogy szakmai pályám egy 
kis vargabet vel indult, a szül i, nagyszül i örökség, 
meghatározván életemet, visszatérített a népm vel i-pedagógus
pályára.

 Feleségem üzemmérnöki és mérlegképes könyvel i
diplomával rendelkezik. Három gyermekünk van. Zsuzsanna 
leányom a családi tradíciót folytatva pedagógusként dolgozik, 
Károly informatikus, Borbála pedig óvón .

A váci Táncsics Mihály Mez gazdasági Technikum után egyenes út vezetett a 
Gödöll i Agrártudományi Egyetem Zsámbéki Üzemgazdász-üzemmérnöki Szakára. 
Elvégzése után mintegy két évet dolgoztam is e területen. Mikor azonban lehet ségem nyílt 
arra, hogy a diósjen i Szentgyörgyi István M vel dési Ház munkáját irányítsam, pályát 
módosítottam. Tíz éven keresztül álltam a diósjen i intézmény élén, mely akkor a megye 
egyik legjobbnak ítélt kulturális intézménye volt. A munkám eredményesebb végzése 
érdekében az Egri Tanárképz  F iskolán megszereztem a népm vel i diplomát. 

Munkámat több alkalommal is kitüntetéssel ismerték el: 

- Miniszteri dicséret 
- Kiváló ifjúsági vezet
- Ifjúságért érdemérem 
- Magyar Kultúra Lovagja 
- Rétság város Pro Urbe díja 
- Magyar Népm vel k Egyesülete emlékplakettje 
- Díszoklevél, Pusztaberki 
- Spangár-díj 

Több alkalommal volt módomban külföldi tanulmányúton is részt venni: 

- Német nyelvoktatók Nyári Szabadegyeteme, Halle, 1986. 
- A dán népf iskolai mozgalom tanulmányozása. 1987. 
- A bajor ifjúsági m vel dés tanulmányozása. 1988. 

A diósjen i évek alatt „C” kategóriás néptánc-pedagógusi képesítést és országjárás-
vezet i oklevelet is szereztem. 

1987-ben felkértek a Rétsági Járási Hivatal M vel dési Osztályának közm vel dési
felügyel jévé. Örömmel és nagy lelkesedéssel álltam munkába, hiszen az új feladat komoly 
szakmai kihívást is jelentett egyben. Lehet ségem volt közm vel dési kísérleti programok 
tervezésében, lebonyolításában közrem ködni, részese lehettem egyesületek, civil 



kezdeményezések els  lépéseit támogató folyamatnak, és amat r m vészeti együttesek 
meger södését, nemzetközi kapcsolataik kiépítését segíthettem. Ezen id szak alapozta meg az 
egész nyugat-nógrádi térség iránt való vonzódásomat, mely mind a mai napig segíti 
munkámat. A járási hivatalok megsz nését követ en ugyanis újságíró lettem. Szerkeszt ségi 
tagja voltam megsz néséig a Dunakanyar cím  regionális, az Új Vidék cím  országos 
havilapoknak, munkatársa Nógrádi Krónikának, majd a Nógrád Megyei Hírlapnak. Több 
helyi újság szerkesztésében is feladatot vállaltam. Másfél éven keresztül szerkesztettem a 
Jen i Hírmondót, immár tizenegyedik éve az Oroszi Híradót, három éve a Kultúra Lovagja 
cím  lapot, s immár több mint tizenöt éve, hogy el bb szerz ként, kés bb szerkeszt ként
közrem ködöm Rétság város lapjának, a Hangadónak megjelenésében. Külön örömömre 
szolgál, hogy a Rétsági Kalendárium sorozatának immár tizenkét kötete jelent meg, s már a 
tizenharmadik számon dolgozunk. Felvonultathatjuk ebben mindazon értékeket, amelyek a 
városunk életének múltjához, illetve jelenéhez f z dnek.

Helytörténészként módomban állt több nyugat-nógrádi település (Alsópetény, 
Nógrádsáp, Diósjen , Borsosberény, Rétság, Pusztaberki) monográfiáját megírni, s mind a 
huszonöt települést népszer sít  kiadványát elkészíteni a Honismereti Kiskönyvtár sorozat 
számára. Néhány könyvem – témáját illet en – az egész történelmi Nógrád megye területét 
érinti, illetve Hont vármegye életének egy jelent s szakaszát dolgozza fel, de van olyan is, 
amely országos témát elemez. Több települést címerkutatással hozzásegítettem a mai kornak 
is megfelel  helyi szimbólumainak megalkotásához. 

1989-ben Szentgyörgyi Kör néven létrehoztunk egy kulturális egyesületet, melynek a 
megalakulása óta elnöki tisztét töltöm be. A szervezet helytörténeti, honismereti munkálkodás 
érdekében jött létre. Nevét Szentgyörgyi István színm vészr l kapta. Munkánkat két 
emlékm , két emléktábla és öt könyv kiadása fémjelzi. 

Változó korunk elvárásainak kívántam megfelelni azzal, hogy 1992-ben megszereztem az 
Emberi Er források Fejlesztése Alapítvány által a Gödöll i Agrártudományi Egyetemen 
szervezett intenzív tanfolyamon a fels fokú vállalkozásszervez  és tanácsadó képesítést. 
2002-ben a Nemzetvédelmi Egyetem tanfolyamán szereztem internet-oktatói ismereteket, 
2006-ban pedig számítástechnikai szoftver-üzemeltet  képesítést. A szakmai, 
intézményvezet i munkám eredményessége érdekében 2011-ben elvégeztem a Magyar 
M vel dési Intézet által szervezett „Gazdasági, vezetési és államháztartási ismeretek 
közm vel dési intézményvezet knek” címet visel  tanfolyamot, mely törvényben el írt 
feltétele az intézményvezet i pályázatnak. 

 1998 szeptemberét l Nagyorosziban a Hely rségi Klubban dolgoztam igazgatóként. A 
honvédség helyi alakulataitól leváló 42 hely rségi klub egy budapesti székhely  közhasznú 
társaságot hozott létre. Kés bb ezen országos hálózat PR menedzsereként tevékenykedtem, s 
a túlnyomórészt továbbra is els sorban közm vel dési tevékenységgel foglalkozó társaság 
sajtóügyeit, a médiákkal való kapcsolattartás teend it, az intézmények ez irányú szakmai 
segítését láttam el. A változatos munka újabb szakmai kihívást jelentett, azonban úgy éreztem, 
hogy a Rétság környéki régióban érzem magam igazán otthon. Ezért nyújtottam be a 
pályázatomat a Városi M vel dési központ és Könyvtár igazgatói állására, melyet 2001 
májusában el is nyertem. Azóta e poszton tevékenykedem a kisváros és Nyugat-Nógrád 
kulturális életének munkásaként. 
 2009. szeptember 1-t l egy éven át a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulás küls s
munkatársaként láttam el a közm vel dési és múzeumi referensi teend ket.



A népm vel i évek során örömmel könyveltem el néhány szakmai sikert: 

- A helytörténeti kiállítás megvalósítását 
- Az intézmény szakmai tereinek b vítését 
- Néhány, olyan kiscsoportos tevékenységi formát amely az egész térség számára nyújt 

lehet séget /Rétsági Fotókör, Gobelin Kör, Spangár András Irodalmi Kör, a KÖR, 
mely a térség képz m vészeinek összefogása érdekében alakult/ 

- Hagyományteremt  rendezvények megvalósulását /nyári orgonakoncert, Szent Iván 
nap, amat r zenekarok nyárzáró találkozója, Honismereti Akadémia, „Ságok 
Találkozása” városnapi rendezvénysorozat ,stb./ 

- A legkorszer bb, a látogatóközönség számára is hozzáférhet  informatikai 
szolgáltatások megoldását 

- A pályázati lehet ségek, kapcsolatok megragadásával az intézmény szakmai-technikai 
felszerelését

- Új kulturális min séget jelent  formák megvalósítását /Spangár pályázat és díj, 
Spangár antológia és könyvsorozat, Börzsönyi Helikon m vészeti havilap, Jókai díj/ 

- A kistérséget és annak településeit bemutató kiadványok sorát
- Tizenöt emléktábla, emlékm  megvalósítását, melyek olyan személyekre, 

eseményekre hívják fel a figyelmet, amelyekre méltán lehet büszke minden helyi 
polgár.

- A város hírnevét er sít  honlap kialakítását 
- A városi televízió beindítását 
- A drégelypalánki Szondi-kiállítás, valamint a diósjen i tájház berendezését 
- A Kultúra Lovagrendje kiadványainak gondozását, az aranyosapáti emlékmúzeum 
 megalapozását. 

 Jelent sebb publikációim: 

- Szentgyörgyi István és Diósjen , Dunakanyar, 1985/2. 
- Az életet tanította, Nógrádi M vel dés, 1988/2. 
- Diósjen , Mikszáth Kiadó, 1994. 
- Alsópetény, Mikszáth Kiadó, 1995. 
- Nógrádsáp, Mikszáth Kiadó, 1997. 
- Borsosberény, Mikszáth Kiadó, 1997. 
- Sisa Pista, az utolsó nógrádi betyár, /Puskás Péter gy jtésének felhasználásával/ Mikszáth 

Kiadó, 1997. 
- Hont vármegye kemencei székházának története, /Puskás Péter gy jtésének 

felhasználásával/ Mikszáth Kiadó, 1997. 
- El ítélet és vérpad, /Puskás Péter gy jtésének felhasználásával/ Mikszáth Kiadó, 1998. 
- Kámor, Mikszáth Kiadó, 1998, második, b vített kiadás, 2010, 
- Rétság, Mikszáth Kiadó, 2000. 

Nyugat-Nógrád, 2002. 
- Jászai Mari és Szentgyörgyi István kapcsolata, Palócföld, 2001. 
- Az életet tanította, Végh Károly kántortanító élete, 2005. 
- Pusztaberki, 2008. 
- A Honismereti Kiskönyvtár Rétság, Tolmács, Nógrád, Bánk, Berkenye, Alsópetény, 

Aranyosapáti, N tincs, sagárd, Keszeg, Nógrádsáp, Borsosberény, Érsekvadkert, 
Herencsény, Hont, Horpács, Nagyoroszi és Diósjen . Legénd, Nézsa, Fels petény,
N tincs, Szátok, Tereske, Romhány, Kétbodony, Szente és Kisecset és Penc községeket 
bemutató kötetei, Révkomáromi KT Könyv- és Lapkiadó. 



- Szondi György és Drégely vára emlékezete, Gödöll , 2008. 
- A források rz i az Úristen zsámolyán, Rahó – Budapest, 2009. 
- Hazaváró, a DIPO akciócsoport 19 településének története, 2010. 
- Hazaváró a Rétsági Kistérség, 2010. 

Szerkeszt ként közrem ködtem az alábbi kiadványok megjelenésében: 

-  Gyökerek, Mikszáth Kiadó, 1993. 
-  Rímfaragók, Mikszáth Kiadó, 1994. 
- A világ terhe, Mikszáth Kiadó, 1997. 
-  Versbe kiáltott fájdalom, (Topolcsik Imréné) Mikszáth Kiadó, 1998. 
-  Rétsági Kalendárium 1997, 1998, 1999, 2000., 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 

2006., 2007., 2008. 
-  Diósjen i évkönyv – Millennium 2000. 

- Spangár antológia kötetei, 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010. 
- A Kultúra Lovagrendje Évkönyve kötetei, 2007., 2008., 2009., 2010, 2011. 
- Jókai-díj /antológia/ kötetei, 2007., 2008., 2009., 2010. 
-  Spangár Könyvek I., II., III., IV. és V. kötete 
 Jeles napok, néphagyományok, (M. Csósza Mária), 2006. 
 A rétsági hely rség története, Rétság, 2006. 
 Barangoló (Teszáry Károly), 2010. 
 Tragédia-variációk, (Varga Tibor), 2010. 
 Stációképek, (Dovák B. József), 2010. 

Rétság, 2011. február 15. 

 Végh József
 népm vel
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja: PVB                                                                                                     nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           min sített többség                                                

EL TERJESZTÉS       
a képvisel -testület 2011.március 25-i rendes ülésére 

2011.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV ELFOGADÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

A költségvetési rendelet elfogadásával a képvisel -testület meghatározta az önkormányzat 
karbantartási és felújítási feladatainak keretét. Az intézményi karbantartási terveket az 
intézmény vezet kt l bekértük, melyek az el terjesztés mellékletét képezik. Felsoroltak 
alapján a 2011.évre tervezett karbantartási felújítási munkák javasolt ütemezése a 
el terjesztés mellékletét képezi  

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat 

feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: … a vízrendezés és a csapadékvíz 
elvezetés, a csatornázás, a köztemet  fenntartása, a helyi közutak és közterületek 
fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; … az 
egészséges életmód közösségi feltételeinek el segítése. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza 
meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehet ségeit l függ en -, mely feladatokat, 
milyen mértékben és módon lát el. 

4. HATÁROZATI JAVASLAT 
„A”

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
./2011.( III. 25.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 2011.évi karbantartási tervet megismerte 
és jóváhagyja. A karbantartási terv a határozat mellékletét képezi. 
A karbantartási tervben foglaltak végrehajtásáról a Képvisel -testületet ülésén a polgármester 
negyed évente beszámol. 

Határid : folyamatos 
Felel s: tervben rögzítettek szerint 

Rétság, 2011. március 17. 
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2011.évi feladatterv 
Fejlesztési, karbantartási és köztisztasági feladatok ütemezése 

1. Közm vek
utak, járdák karbantartása 

1/1.  Feladat: Utak kátyúzása, padkázása: Rózsavölgyi út, Körtefa utca, Sz l  út 
tervezett költség: 700.000 Ft 
szakember igény: küls  munkaer , és közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje:  június- július hónap 
Határid : 2011.augusztus 15. 
Felel s: polgármester 

1/2.  Feladat: Mart aszfaltos javítás: Jászteleki út, Tölgyfa út, Szér skert út 
tervezett költség: 1.000.000 Ft 
szakember igény: küls  munkaer , és közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: Július –augusztus hónap 
Határid : 2011.szeptember 01. 
Felel s: polgármester 

1/3. Feladat: Járda felújítás, csapadékvíz elvezetés, árok karbantartás: Nyárfa út, 
Takarék út, Iskolatér,Rózsavölgyi út átjárók és árkok 
tervezett költség: 400.000 Ft 
szakember igény: küls  munkaer , és közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: Július –augusztus hónap 
Határid : 2011.szeptember 01. 
Felel s: polgármester 

2. Villanyhálózat 

2./1.  Feladat: közvilágítás b vítése: Laktanya- Járóbeteg Ellátó Központ 
tervezett költség: 1.600.000 Ft + ÁFA 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje: április 
Határid : 2011.április 04. 
Felel s: polgármester 

2./2. Feladat: meghibásodott, veszélyes villanyoszlopok felmérése, karbantartás 
megrendelése 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje: április 
Határid : 2011.május 05. 
Felel s: polgármester 

3. Fejlesztési felújítási, karbantartási feladatok 

ÁLTALÁNOS ISKOLA (Költségvetésben nincs külön bontva 2 szakfeladaton 
kb.1.000.000 Ft + ÁFA szerepel, mint karbantartási anyag és higiénés készlet) 
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3./1. feladat: 3. osztály emeleten lév  terme: penészes, beázott fal felújítása 
tervezett költség: 900.000 Ft 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje: augusztus 15-ét l a tanévkezdésig. 
Határid : 2011.augusztus 15. 
Felel s: intézményvezet

4./2. feladat: iskola egészségügyi tisztasági és egyben higiéniai festése 
tervezett költség: 150.000 Ft 
szakember igény: szül i segítséggel, társadalmi munkában 
megvalósítás javasolt ideje: augusztus 15-ét l a tanévkezdésig 
Határid : 2011.augusztus 31. 
Felel s: intézményvezet

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA (Költségvetésben nincs külön bontva, 
karbantartási keret: 375.000 Ft)

3./3. feladat: Falikút felszerelése, vízelvezetés  
tervezett költség: 1.500 Ft 
szakember igény: Hivatal alkalmazásában lév  szakember 
megvalósítás javasolt ideje: Április eleje 
Határid : 2011.április 15. 
Felel s: óvodavezet

3./4. feladat: Sarokkerítés, támfal aljzatának megjavítása 
tervezett költség: 1.500 Ft 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje: március vége 
Határid : 2011.április 15. 
Felel s: óvodavezet

3./5. feladat: Az udvar lezárása hátsó kapu visszaállítása 
tervezett költség: 40.000.Ft 
szakember igény: Hivatal alkalmazásában lév  szakember és segéd munka 
megvalósítás javasolt ideje: Március - április hó  
Határid : 2011.április 30. 
Felel s: óvodavezet

3./6. feladat: Csatorna javítások
tervezett költség: 5.000. Ft 
szakember igény: Hivatal alkalmazásában lév  szakember + segéd munka 
megvalósítás javasolt ideje: május hó  
Határid : 2011.május 31. 
Felel s: óvodavezet

3./7. feladat: Udvari játékok festése, karbantartása 
tervezett költség: 33. 000. 
szakember igény: Hivatal alkalmazásában lév  szakember + segéd munka 
megvalósítás javasolt ideje: Nyári nagytakarítás augusztus 
Határid : 2011.augusztus 31. 
Felel s: óvodavezet
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3./8. feladat: Tet szerkezeten ablakok, széldeszka festése, kezelése,  
tervezett költség: 70.000.- 80.000 Ft 
szakember igény: Hivatal alkalmazásában lév  szakember + segéd munka 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határid : 2011.augusztus 31. 
Felel s: óvodavezet

M VEL DÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

3./9. feladat: Vizesblokk felújítás 
tervezett költség: 3.125.000 Ft 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje:július hónap 
Határid : 2011.augusztus 10. 
Felel s: igazgató 

3./10. feladat: Kazánház, keringtet  szivattyú
tervezett költség: 375.000 Ft (forráshiányos mellékletben) 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje:augusztus/szeptember hónap 
Határid : 2011.augusztus 31. 
Felel s: igazgató

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

3./11. feladat: hófogók cseréje 
tervezett költség: 500.000 Ft 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje: szeptember hónap 
Határid : 2011.október 01. 
Felel s: polgármester

4. PARKRENDEZÉS – összes tervezett költség:  1.685.000 Ft 

4./1. feladat: Város területén egynyári virágok helyének el készítése, kiültetése, fák, 
rózsák tavaszi metszése 
tervezett költség: 100.000 Ft 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: március/április hónap 
Határid : 2011.május 01. 
Felel s: polgármester 

4./2. feladat: Parkok, zöldterületek tavaszi el munkálatainak elkészítése, takarítása 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: március/április hónap 
Határid : 2011.május 01. 
Felel s: polgármester 
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4./3. feladat: Parkok, zöldterületek takarítása, f nyírás, zöldhulladék összegy jtése és 
elszállítása 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határid : folyamatos 
Felel s: polgármester 

4./4. feladat: Önkormányzati játszóterek karbantartása, kihelyezett játékok mázolása, 
homokozók felújítása 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: április eleje 
Határid : április 15. 
Felel s: polgármester 

4./5. feladat: Temet  folyamatos karbantartása, kaszálás 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határid : folyamatos 
Felel s: polgármester 

5. EGYÉB FELADATOK

5./1. feladat: Volt laktanya értékesítésének el készítése, lehetséges partnerek 
felkutatása
tervezett költség: ----- 
szakember igény:------- 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határid : folyamatos 
Felel s: polgármester 

5./2. feladat: Temet  el tet  és urnafal építési munkálatainak befejezése 
tervezett költség: 7.545.000 Ft 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határid : 2011.október 01. 
Felel s: polgármester 

5./3. feladat: Illegális szemétlerakások megszüntetésére folyamatos hatósági 
ellen rzés, szükséges intézkedések 
tervezett költség: ----- 
szakember igény:közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéz
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határid : folyamatos 
Felel s: jegyz

5./4. feladat: Ingatlanok el tti közterületek és nem önkormányzati tulajdonú területek 
városképi szempontból megfelel  környezetének kialakításához szükséges 
hatósági ellen rzések és intézkedések 
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tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéz
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határid : folyamatos 
Felel s: jegyz

5./5. feladat: Éves rendszeres lomtalanítás megszervezése, kihirdetése és a hulladékok 
elszállíttatása 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéz , küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje: megállapodás szerint 
Határid : megállapodás szerint 
Felel s: polgármester 

5./6. feladat: Téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés el készítése, árajánlatok 
bekérése, döntés el készítés
tervezett költség: ----- 
szakember igény:------- 
megvalósítás javasolt ideje: szeptember 
Határid : 2011.október 01. 
Felel s: polgármester 

5./7. feladat: Téli hó eltakarítás lebonyolítása, utak, járdák, közterületek 
csúszásmentesítése. Magáningatlanok el tti járdák takarításának rendelet szerinti 
betartatása
tervezett költség: 1.462.500 Ft 
szakember igény: küls  munkaer  és közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos a téli id szakban
Határid : folyamatos 
Felel s: polgármester, jegyz

5./8. feladat: gépkocsi karbantartások
tervezett költség: ----- 
szakember igény: küls  munkaer
megvalósítás javasolt ideje: igény szerint 
Határid : folyamatos 
Felel s: polgármester 

                                                          El terjeszt :
M e z  f i  Zoltán 

                                                                                         polgármester 
Záradék:
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

                                          Fejes Zsolt 
                                              jegyz
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Tanácsnoki vélemény 

1. 2011. évi karbantartási és felújítási terv

Jól átgondolt és hosszú távú feladatterv. Éppen emiatt javaslom, hogy a 
polgármesteri hivatal parkolóját valamilyen formában szerepeltessük benne, amúgy is 
csak a források tükrében lehetséges a megvalósítás. 

Tárgyalását javaslom.

2011.03.19

 Majnik László 
 tanácsnok 



          ÁLTALÁNOS ISKOLA 
     2651 RÉTSÁG, ISKOLA TÉR 1. 
          TELEFON: 06-35-550-138 
        TELEFON/FAX: 06-35-350-418 
      E-mail: oktatas@retsag. 

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL  TESTÜLETE 
RÉTSÁG

Tárgy:  intézményi fejlesztési, felújítási            
és karbantartási feladatok megvalósítása 

Tisztelt Képvisel  Testület! 

A Rétsági Általános Iskola 2011. évi költségvetését a február havi ülésen a képvisel  testület 
elfogadta. A város rehabilitációs terv megvalósulása esetén az 1 200 000 Ft-os tervezés
iskola körbekerítése a pályázat részét  képezi, így annak a megvalósítását most nem 
részletezem. 
Szükségessé válik azonban annak a tanteremnek (3. osztály emeleten lév  terme) a 
felújítása, amely a sorozatos beázások eredményeként nyirkos, penészes f fallal a 
gyermekek  egészségét is károsítja. Ennek a kivitelezésére az eredeti költségvetési 
koncepcióban  nyári felújítási anyagköltségre 400 000 Ft-ot, munkadíjra 500 000 Ft-ot 
terveztünk az 1-4. évfolyamon. Ez lenne az els dleges rangsorolás és egyben az egyetlen 
tétel is. Ezt a feladatot a nyári szabadság alatt, de még augusztus 15-ét l 30-áig is meg 
lehetne valósítani. Szakemberként melegburkolóra lenne szükségünk, a munka egy hét alatt 
elvégezhet . Konkrét kivitelez re még nem gondoltunk, természetesen. 

Az 5-8. évfolyamon anyagköltségként 150 000 Ft-ot terveztünk volna, ami nemcsak a fels
tagozat, hanem az egész iskola egészségügyi tisztasági és egyben higiéniai festését 
foglalná magában, és a kivitelezést a szül k segítségével társadalmi munkában 
valósítanánk meg augusztus 15-ét l a tanévkezdésig. 

Sajnos, március 11-ével Macska János karbantartó és egyben f t  munkatársunk 
nyugdíjba vonul. Az éves költségvetésben az  bére egész évre tervezett, április 1-jét l
félállásban szeretnénk visszafoglalkoztatni az említett szakfeladatokra, mivel a szakmunkájára 
és tapasztalatára továbbra is szükségünk lenne.  ezt el is vállalná. Ehhez kérem a képvisel
testület engedélyét. 

Március 19-ével Douglas Coppage angol anyanyelvi tanár felmondásával (Kapcsosné Varga 
Zsuzsanna GYED-en lév  angol tanár státuszán határozott idej  részfoglalkozású tanár) az 
angol órák (18 óra)  tanítása megoldásaként átcsoportosítást szükséges végezni. Belovainé 
Nacsa Henriett, aki 4 órában a tolmácsi angol órákat helyettesíti Munkácsi Mónika szülés 
el tt álló tartós táppénzen lév  kollégánk helyett, átvállalná ezeket az órákat, ebben az esetben 
azonban az  napközi otthoni teend it (17 óra) kellene megoldani. Jelenleg iskolánkban 
tartózkodik Bohács Viktória végz s tanító jelölt gyakorló tanításon. Határozott idej
szerz déssel szeretnénk napközis tanítóként alkalmazni Munkácsi Mónika tanító státuszán 
napközis feladatok ellátására. Kérem a képvisel  testület engedélyét a biztonságos m ködés 
érdekében. Ebben az értelemben a három inaktív kollégánk  a 27 nevel i állományból a 
következ :

Kapcsosné Varga Zsuzsanna angol-fizika szakos tanár (GYED) 
Docknár Istvánné tanító, napközis feladaton lév  kolléga (GYED) 



Munkácsi Mónika tanító, angol szakkollégiummal rendelkez  kolléga (szülés el tt
álló tartós táppénzen ) 
Kozmáné Varga Katalin január 10-ét l nyugdíjas, az üres státuszára csak 
határozatlan  idej  szerz dés  pedagógust lehet felvenni kinevezéssel. Erre a 
gazdasági évre a képvisel  testület az  bérét nem biztosítja, pedig a KIR statisztika 
szerint   továbbra is szerepel az állományunkban, és erre a státuszra a következ
(2012.) gazdasági évben szükségünk is lesz. 

Jelenleg a 27 f re szabott ellátandó órakeret realizációja két helyen (Rétság székhely és 
Tolmács telephely m ködéssel) összesen 25 ( 22 f  Rétságon és 3 f  Tolmácson) 
pedagógus aktív munkájával valósul meg, mert 

Kapcsosné Varga Zsuzsanna státusza Douglas Coppage távozásával betöltetlen lesz 
Docknár Istvánné tanító helyettesítése Tihanyi Róbert testnevelés-történelem szakos 
tanár, napközin lév  kolléga határozott idej  alkalmazásával megoldott 
Munkácsi Mónika helyettesítésére Belovainé Nacsa Henriettet átcsoportosítanánk 
Belovainé Nacsa Henriett napközis óráira határozott idej  szerz déssel
alkalmaznánk Bohács Viktóriát.  

Ilyen értelemben a 27 státuszból 25 a betöltött, ami személyi kiadásként jelentkezik a 
költségvetésben, és a fizikai állományból ( 5 f ) fél állás szintén megmarad (4,5 f
áprilistól). Ehhez kérem a képvisel  testület engedélyét. 

A 2010. évben megvalósult pályázataink: 
1. 1 millió Ft informatikai normatíva pályázati úton való sikeres lehívása ( 1 

tanterem interaktív csomaggal való ellátása) 
2. NUPI SPORT 21 program 140 000 Ft, amit nevezési díjakra, regisztrációs 

kártyákra, utaztatásra, versenyzésre költöttünk kézilabda szakfeladaton 
3. 6 millió Ft összegben elnyert, de még meg nem valósult TIOP infrastruktúra 

program 5 + 1 interaktív csomagra. Ennek a további útjáról szeretnénk valamit 
tudni, mert a fenntartó a pályázó, így az iskola ez ügyben önállóan nem tud 
intézkedni. 

A márciusi képvisel  testületi ülésre a fent leírtakat szeretném beterjeszteni elfogadásra. 

Rétság, 2011. március 10. 

                                                                                                      Borosné Gellai Katalin 
                                                                                                               igazgató 



 Tárgy: intézményi karbantartások, 
beszerzések

 Ügyiratszám: …/2011. 
 Ügyintéz :
 Adószám: 15735492-2-12 
 Számlaszám: 11741031-15451615 
 E-mail: muvkozpont@retsag.hu 

Rétság Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala részére 

Tisztelt Jegyz  Úr! 

Az intézményi felújítás, karbantartás vonatkozásában a korábbi évekhez hasonlóan 
szerepeltettük a költségvetés tervezetében a vizesblokk felújítását. Sajnos az elmúlt évek 
során e gond megoldásának az önkormányzat nem tudta biztosítani az anyagi fedezetét. A 
vizesblokk állapota immár nem méltó a városhoz, annál is inkább, hiszen nem csupán a 
nagyrendezvények kiszolgálását kell ellátnia, hanem ez szolgál a város egyetlen nyilvános 
illemhelyéül is. A testületi döntés értelmében – miszerint a Ságok Találkozója költségeit e 
célra kívánja felhasználni – az intézményi költségvetésben rendelkezésre áll. A munkát július 
hónapban volna praktikus elvégezni. 

Továbbra is gondot okoz a kazánház állapota. Jelenleg sem m ködik az egyik 
kazánunk, ami nagy tél esetén gondot okozhat. Az évek óta megvalósítani tervezett keringtet
szivattyú pedig a f tés hatásfokát, gazdaságosságát fokozná. 

A könyvtár esetében is szerepeltettük azokat a felújítási tételeket, amelyeket a 
minisztériumi vizsgálat megoldani javasolt, s amelyek vonatkozásában a képvisel -testület 
határozatban kötelezett bennünket a költségvetésben szerepeltetni. Az elmúlt évek során e 
gond megoldásának sem voltak meg az anyagi fedezetei. 

A technikai feltételek tekintetében az eszközök rohamos elavulását jelezhetjük. Így 
immár egyre gyakrabban el fordul, hogy rendelkezünk ugyan az el adások, konferenciák 
alkalmával immár nem nélkülözhet  prezentációs eszközökkel (laptop, projektor), ezek 
azonban gyakorta nem kompatibilisek a ma használatos adathordozókkal. 

A Rétsági Televízió m ködése során is egyre nagyobbak a feladatellátás technikai 
igényei, amit azonban a rendelkezésre álló eszközpark egyre kevésbé tud ellátni. Az el bbre
lépés érdekében itt is szükség volna fejlesztésre. A gondok ideiglenes áthidalását olykor csak 
a találékonyság jelenti. A televíziónál használt egyik hordozható komputer elromlott, ezért 
szerepeltettük a költségvetésben egy új eszköz beszerzését. Ennek beszerzése igen fontos 
volna.

A hangosítási rendszereink is egyre kevésbé felelnek meg az elvárt 
követelményeknek. Gyakorta kényszerülünk arra a költség-takarékosság érdekében, hogy 
egy-egy hivatásos m vész el adását a mi er sít -rendszerünkkel hangosítsunk, ez viszont 
immár nem minden esetben felel meg az elvártaknak.  

Rétság, 2011. március 16. 
         Végh József 
             igazgató 

VÁROSI M VEL DÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
       M vel dési Központ: 35/350-785
                       Könyvtár: 35/550-163Igazgató: 35/550-164,



Napközi Otthonos Óvoda 
Rétság 2651 
Mikszáth út 6. 

Ikt. szám: 22/ 2011. Tárgy: 2011. évi óvodai költségvetés 
megvalósításához karbantartási terv 

Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Rétság 2651 
Rákóczi út 20. 

Tisztelt Jegyz  Úr! 

Mellékelten megküldöm Önnek a Napközi Otthonos Óvoda 2011. évi karbantartási és 
felújítási tervét indoklással együtt. 

Munka
megnevezése, 
rangsorolása

Becsült
anyagköltség

Becsült
értéke 

Becsült
munkaó
ra

Szakember igény 
megjelölése  

Javasolt
megvalósí
tás ideje 

1.Falikút
felszerelése, 
vízelvezetés 

50 m PVC cs
idomok 4 fm. 

1. 500. Ft. 
1.500 Ft 

Kb. 8 
óra

Hivatal
alkalmazásában 
lév  szakember 

Április
eleje

2.Sarokkerítés,
támfal 
aljzatának
megjavítása 

   Megfelel
szakember 
megkérdezésével 

Március 
vége

3.Az udvar 
lezárása hátsó 
kapu
visszaállítása 

Kb. zártszelvény 
kb. 4 szál
kb. L vas 3fm 
kb. 100 diópánt 
4db.
Kb köracél vagy 
háló
kb. 2kg. festék 3 
higgító

40.000.Ft

Kb. 50 
óra

Hivatal
alkalmazásában 
lév  szakember + 
segéd munka 

Március - 
április hó 

4.Csatorna
javítások

Cs csatorna

5.000. Ft 

Kb. 16 
óra

Hivatal
alkalmazásában 
lév  szakember + 
segéd munka 

Május
hónap

5.Udvari
játékok
festése,

kb. Sadolin plus 
vízbázisú festék 
fára angol

Kb. 40 
óra

Hivatal
alkalmazásában 
lév  szakember + 

Nyári
nagytakarí
tás



karbantartása mahagóni, festék, 
ecset, higító, 
csiszoló papír 33. 000. Ft 

segéd munka  augusztus 

6.
Tet szerkezete
n ablakok, 
széldeszka
festése,
kezelése, ecset 

Festék fára 
kb. 200. m2 
Drótkefe, ecset, 
higító, csiszoló 
papír

70. 000.- 
80.000 Ft 

Kb. 120 
óra

Hivatal
alkalmazásában 
lév  szakember + 
segéd munka 

Folyamat
osan

A sarok kerítés javítását a hivatal alkalmazottja nem tudta pontosan megbecsülni, szerinte 
olyan szakember véleményére van szükség, aki pontosan tudja, hogy mi a teend .
Nem megfelel  szöveg, nyomtatatás vagy átküldés el tt, törölend .

Rétság, 2011. 03. 10.
Tisztelettel: 

                                                                         Gyurcsikné Fekete Magdolna 
                                                                                   óvodavezet



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja: PVB                                                                                                     nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           min sített többség                                                

EL TERJESZTÉS       
a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére 

2010.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

Tisztelt Képvisel -testület!

A közbeszerzésekr l szóló 2003.évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján a képvisel -testület az 
éves közbeszerzési tervét minden év április 15-ig elfogadja, és ezt követ en a 
közbeszerzések tanácsának megküldi. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet a város 
honlapján hozzáférhet vé kell tenni a következ  közbeszerzési terv közzétételéig 
folyamatosan. A közbeszerzési tervet az ajánlatkér nek legalább öt évig meg kell riznie. 
A tervben szerepeltetett közbeszerzések nem vonják maguk után az arra vonatkozó eljárás 
lefolytatásának kötelezettségét. Amennyiben el re nem látható okból újabb közbeszerzési 
igény merül fel, úgy a közbeszerzési tervet indoklás szerepeltetésével módosítani kell.  
A tervet a 2011.évi költségvetésr l szóló 3./2011.(III.01.) önkormányzati rendelet alapján 
állítottuk össze. 

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

5./2011. (I.21.) kt. határozata 

Rétság Város Képvisel -testülete Rétság Város Önkormányzatának 2011. évi 
közbeszerzési szabályzatát megismerte és az elhangzott módosításokkal elfogadja. 

Határid : 2010.május 30. 
Felel s: polgármester 

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 
A közbeszerzésekr l szóló 2003.évi CXXIX. törvény VI. fejezete szerint ( a klasszikus 
ajánlatkér k egyszer eljárás szerinti közbeszerzései) a 244.§ (1) bekezdése és a Magyar 
Köztársaság 2011.évi költségvetésér l szóló 2010.évi CLXIX törvény értelmében az 
értékhatár 2011.január 01-t l 2011.december 31-ig: 

árubeszerzés esetében                                             8 millió forint 
építési beruházás esetében                                    15 millió forint 
építési koncesszió esetében                                 100 millió forint 



szolgáltatás megrendelése esetében                         8 millió forint 
szolgáltatási koncesszió esetében                          25 millió forint 

A Kbt. VII. fejezet alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszer  eljárás szerinti 
közbeszerzései) a 258.§ (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetésér l
szóló 2010.évi CLXIX törvény értelmében az értékhatár 2011.január 01-t l 2011.december 
31-ig:

árubeszerzés esetében                                         50 millió forint 
építési beruházás esetében                                100 millió forint 
szolgáltatás megrendelése esetében                    50 millió forint 

4. HATÁROZATI JAVASLAT 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
./2011.( III.25.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Képvisel - Rétság Város Önkormányzatának 2011.évi közbeszerzési tervet 
megtárgyalta és az alábbiak szerint elfogadja: 

sorsz. Tervezett beruházás, beszerzés, 
szolgáltatás igénybevétel  

Becsült érték
ezer Ft 

Közbeszerzés 
megkezdésének 
tervezett id pontja

1. Közvilágítás b vítése volt Laktanya 
területén 

2.000 2011.április  

2. Köztemet - el tet  urnafal 7.545 2011.április 
3. Könyvtári szolgáltatások –TÁMOP 

pályázat 
756 2011.április 

4. Város rehabilitációs pályázat 56.714 2011.április 
5. M vel dési központ vizesblokk 

felújítás 
3.125 2011.május 

6. Polgármesteri Hivatal mögötti 
közterület felújítás 

4.000 2011.május 

7. Könyvtári bels  festés 600 2011.június 
8. M vel dési központ bels  festés 700 2011.június 

Határid : 2011.december 15. 
Felel s: polgármester 

Rétság, 2011. március 19. 

El terjeszt :

                                                                                         M e z  f i  Zoltán 
                                                                                             polgármester 

Záradék:
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

                                         Fejes Zsolt jegyz



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja: PVB, SZB                                                                                            nyílt ülés 
                    Képvisel -testület                                                                           min sített többség                                                

EL TERJESZTÉS       
a képvisel -testület 2011. március 25-i ülésére 

2011. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATÁS MÓDOSÍTÁSA 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER  BEMUTATÁSA 

A közfoglalkoztatás új rendszerében a bérpótló juttatásra jogosultak minél nagyobb 
létszámát kell bevonni a közfoglalkoztatásba. A munkaügyi központ tájékoztatása alapján 
a 2011. januárjában az alább közölt határozat alapján benyújtott pályázat b vítésére van 
lehet sége önkormányzatunknak. Jelenleg közel 100 f  részesül a településen bérpótló 
juttatásban. Akár 2011. áprilisától lehet ség lenne a jelenlegi 8 f  helyett négyszer két 
hónapon keresztül 20-25 f  közfoglalkoztatásában történ  alkalmazására. Mivel a bérpótló 
juttatásból id közben elhelyezkedés miatt kikerül k száma valószín síthet en nem lesz 
magas, az ellátásban maradók minimum 30 napon keresztül történ  foglalkoztatását újabb 
pályázat benyújtásával igényelhetjük rövid id tartamú napi 4 órás munkaid re. A 
foglalkoztatás munkabérének és járulékainak 5 %-át kell az önkormányzatnak felvállalni, 
ez tervezés híján költségvetési rendelet módosítását jelenti, amennyiben a képvisel -
testület a foglalkoztatás b vítését támogatja. Az ugyancsak a mai ülés napirendjét képez
karbantartási terv feladataiban több helyen a közfoglalkoztatásból ered  munkaer  került 
megjelölésre, amely a jelenlegi létszám mellett szinte kivitelezhetetlen. A megnöveked
foglalkoztatás esetén természetesen a karbantartási terv nem pótolja közfoglalkoztatás 
tervszer , ütemezett és ellen rzött végzéséhez szükséges foglalkoztatási terv készítését és 
betartatását, melyet pozitív elbírálás esetén a képvisel -testület következ  ülésére 
terjesztünk el .

Rövid id tartamú közfoglalkoztatás:

kizárólag a rendelkezésre állási támogatást felváltó ún. bérpótló juttatásra 
jogosultak foglalkoztathatók. 
az önkormányzatok mindennapi közfeladatainak ellátását segíti. A kötelez en
ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatok ellátására igényelhet  a támogatást.  
A bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaid ben (a munkaid
munkaid keretben is meghatározható), legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap 
id tartamig foglalkoztathatóak, amelyért a minimálbér, illetve a garantált 
bérminimum felének megfelel  összeg  munkabérben részesülhetnek. A 
munkabért terhel  járulékok a járulékkedvezménnyel csökkentett mértékben kerülnek 
támogatásra. 



Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és ezek járulékai 95%-a, valamint 
közvetlen költségek igényelhet ek A közvetlen költségek összege legfeljebb 
munkavállalónként havonta a munkabér és járulékaihoz nyújtott támogatás 5%-
nak megfelel  összeg lehet.
A pályázati felhívás évente egy alkalommal kerül meghirdetésre. Egy pályázó egy 
naptári évben maximum három pályázatot nyújthat be. Az utolsó pályázat 
beérkezésének határideje 2011. szeptember 30.
A pályázat támogatásáról a munkaügyi központ kirendeltsége mérlegelési jogkörben 
dönt a pályázat beérkezését követ  8 munkanapon belül. 
A foglalkoztató köteles a kirendeltség által közvetített bérpótló juttatásra jogosult 
álláskeres t foglalkoztatni, amennyiben a munka elvégzésére a foglalkozás-
egészségügyi vizsgálat szerint alkalmas.  

Az el terjesztés készítésekor nincs lehet ség a költségek tételes kimutatására, ezt a 
dokumentumot 2011. március 21-én pótlólag elkészítjük,és a Tisztelt Képvisel -
testület és Bizottságai elé terjesztjük. 

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI 
TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 

3./2011. (I.21.) kt. határozata 

Tárgy: 2011.évi közfoglalkoztatás 

A képvisel -testület 2011.évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatást megismerte és a 
2011.évi közfoglalkoztatási pályázatokon részt vesz. Felkéri a polgármestert, hosszú 
távú foglalkoztatás keretében 3 f  10 havi, míg rövid távú foglalkoztatás keretében 8 
f  2 havi foglalkoztatására nyújtson be pályázatot a Munkaügyi Központ 
Kirendeltségéhez a tervezett foglalkoztatotti létszám és támogatás igénylésére. 

Felel s: polgármester 
Határid : 2011.január 27.

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 
1990.évi III.törvény a szociális ellátásról  1.pontban részletezve 

4. HATÁROZATI JAVASLAT 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

./2011.(  .  .) KT. HATÁROZATA 

A képvisel -testület 2011.évi közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatást megismerte és a 
2011.évi közfoglalkoztatási pályázatokon részt vesz. Felkéri a polgármestert, hogy 
2011.április hótól rövid távú foglalkoztatás keretében a 2011-es év teljes hátralév
id szakát tekintve 20 f  négyszer 2 havi foglalkoztatására nyújtson be pályázatot a 
Munkaügyi Központ Kirendeltségéhez a megállapított foglalkoztatotti létszám és 
támogatás igénylésére. 



Egyidej leg felkéri a Hivatalt, hogy a finanszírozás önrészét a következ  költségvetési 
rendelet módosításakor vezesse át. 

Felel s: polgármester 
Határid : 2011.április 01.

El terjeszt :

M e z  f i   Zoltán 
polgármester 

Záradék:
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

Fejes Zsolt 
jegyz
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

Tárgyalja:    PVB                                                                                                       nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                          min sített többség                                                 

EL TERJESZTÉS      
a képvisel -testület 2011.március 25-i rendes ülésére 

CÉLTARTALÉK FELOLDÁSÁRÓL

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

A 2011. évi költségvetés elfogadását megel z en a Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft (továbbiakban Nonprofit Kft) benyújtotta 
éves támogatási igényét. A támogatási igény becsült adatok alapján készült, hiszen el re
nem számolható ki pontosan egy nem m köd  intézménynél sem a bevétel, sem a kiadás. 
A számtalan bizonytalansági tényez  miatt a támogatási igény összege céltartalékként 
került a 2011. évi költségvetésben elfogadásra. A tartalék, mint kiemelt el irányzat csak a 
Képvisel -testület hozzájárulásával oldható fel. 

A Nonprofit Kft intézményvezet je március 2-án kelt levelében kérte, hogy az el zetes 
anyagban kimutatott 1.609.400 Ft támogatás tárgyhóban kerüljön átutalásra. Kérte 
továbbá, hogy a projekt zárás elhúzódása miatt havi 400.000 Ft/hó m ködési költség 
biztosításáról gondoskodjunk.

A kérelmet két részre kell bontani. 
1) Az éves m ködési kiadások hiánya kezelhet . Az Intézményvezet  konkrétan nem 

határozta meg ugyan az önkormányzattól kért támogatás célját, de az éves 
kimutatásból, egész évre vonatkoztatva kimondható, hogy például a bérek és 
járulékok kifizetéséhez, valamint a villanyszámla kifizetéséhez ad támogatást az 
önkormányzat.  Az elszámolás a célok szerény számú meghatározásával 
megkönnyíthet  a Nonprofit Kft. számára. Ugyanakkor célszer  lenne havi 
pénzforgalmi tájékoztatást is bekérni a tényleges hiány ellen rzése céljából.  

2) A kérelem másik fele, a projektzárás többletköltsége az irat alapján célokra nem 
bontható meg, tehát megállapodás nem köthet  a kérelemmel kapcsolatban. E 
kérés jelenleg tárgyalás alapját nem képezheti. 

Az el z  id szaki elszámolásokról: 
A Nonprofit Kft m ködésének finanszírozása megalakulása óta az önkormányzat részér l
folyamatos. Megállapodás kötésre 2010. decemberében került sor. Ekkor rögzítésre került, 
hogy a m ködési költségekkel a felmerülést követen, tárgyid szak (negyedév) végén, a 
fejlesztési kiadásokkal az aktiválást követ en kell elszámolni. Elszámolás az el terjesztés 
készítésének napjáig nem érkezett. A Nonprofit Kft. könyvel jének nyilatkozata alapján az 
el terjesztés megtárgyalásának napjáig elkészül. Az üléseken a megvalósulásról 
tájékoztatást adok. Az Áht. rendelkezése alapján, amennyiben a Nonprofit Kft. nem számol 
el a 2009-2010. évi támogatások összegével, a további támogatásokat fel kell függeszteni.  
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A leírtak alapján javaslom, hogy a március havi m ködési költségekre kért 1.609.400 Ft 
támogatást biztosítsuk az intézmény számára, azzal a feltétellel, hogy az elmaradt 
elszámolások benyújtását követ en utalható át az összeg. 
A pénzeszköz átadásra vonatkozó tárgyévi megállapodást javaslom úgy megfogalmazni, 
hogy a bérek, járulékok és a villanyszámla kifizetéséhez ad támogatást az Önkormányzat a 
havi m ködési hiány, de maximum a pénzügyi tervben meghatározott összeg erejéig.  
Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztést megtárgyalni, a tartalék 
feloldásáról dönteni szíveskedjen.

2) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

Az önkormányzatok pénzeszközátadásai során be kell tartani az Államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht) 13/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat: 

13/A. § (1) Az államháztartás alrendszerei részére juttatott, az Európai Unióból származó 
források (a továbbiakban: EU források), adományok, segélyek elkülönített elszámolás 
mellett és kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta. A 
támogatások jogszabálysért  vagy nem rendeltetésszer  felhasználása esetén a felhasználót 
- a (8) bekezdésben és a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési 
kötelezettség terheli. 
(2) Az államháztartás alrendszereib l, továbbá az EU forrásokból finanszírozott vagy 
támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell 
el írni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek 
rendeltetésszer  felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellen rizni a felhasználást és a 
számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély 
az el írt számadási kötelezettségének határid ben nem tesz eleget, e kötelezettségének 
teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások 
jogszabálysért  vagy nem rendeltetésszer  felhasználása esetén a felhasználót - külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli. 
(3) Az államháztartás alrendszereib l finanszírozott, illetve támogatott feladatok ellátása 
során az el irányzatok tervezett céltól eltér  felhasználását az el irányzat-átcsoportosítás e 
törvényben foglalt szabályai szerint lehet kezdeményezni. 

3) HATÁROZATI JAVASLAT 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 

./2011.( III.25.) KT. HATÁROZATA 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi 
Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit. 
A Képvisel -testület a március havi m ködési hiány összegével, 1.609.400 Ft-tal 
támogatni kívánja az intézményt. A 2011. évi m ködési kiadások támogatásáról 
megállapodást kell kötni. A Képvisel -testület a támogatások céljaként a személyi jelleg
kifizetéseket, azok járulékait, valamint az elektromos áram díját jelöli meg az intézmény 
havi m ködési hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben közölt mértékig.  
A Képvisel -testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként 
elkülönített összegeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos 
mérték  feloldásához. 
A támogatás összegét az el z  évi m ködési célra átadott pénzeszközökkel történt 
elszámolást és a tárgyévi megállapodás kölcsönös aláírását követ en engedélyezi átutalni.
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A Képvisel -testület a projekt zárás elhúzódása miatt kért havi 400.000 Ft-os kérelmet 
elutasítja. Konkrét célok megjelölésével benyújtott kérelmet a beérkezését követ  soros 
ülésén kívánja megtárgyalni.  

Határid : megállapodás megkötésére és a március havi támogatás átutalására 2011. 
március 31. 
Felel s: Mez ri Zoltán polgármester 

Szám: ……………./2011.
TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött Rétság Város  Önkormányzat  Polgármesteri Hivatal  / 2651 Rétság, Rákcózi 
út 20., képvisel : Mez fi Zoltán  polgármester /, továbbiakban Támogató és a Rétsági 
Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft /2651 
Rétság, Rákóczi út 20., képvisel : Bugarszki Miklós intézményvezet  igazgató /, 
továbbiakban Támogatott között a Nonprofit Kft m ködésével kapcsolatban :

1. Támogatott m ködési költségeinek támogatása 

Támogatott m ködési költségeihez az elkészített és benyújtott Pénzügyi Terv alapján a 
személyi jelleg  kiadásokra, azok járulékaira és az elektromos áram költségekhez a havi 
m ködési hiány erejéig, maximum az összesített pénzügyi tervben közölt mértékig. A 
m ködési költségekkel a tárgyhót követ  10. napig, a bérszámfejt  programból 
kinyomtatott összesít  dokumentummal, valamint az elektromos áram száma másolatával 
kell elszámolni. A pénzügyi teljesítést a bankkivonat vagy pénztárbizonylat 
fénymásolatával kell igazolni.  

2. Egyebek 

Támogatott a havi támogatási igényit minden hó 10. napjáig eljuttatja a Polgármesteri 
Hivatal Jegyz jéhez. A támogatás jogosságát a Képvisel -testület soron következ  ülésén 
állapítja meg, gondoskodik a támogatás összegéig tartalék feloldásáról. 
Támogatott az Összesített pénzügyi tervben nem szerepl  igényér l a Képvisel -testület
külön kérelem alapján dönt.

3.Dokumentumok 
Támogatott összesített pénzügyi terve a megállapodás elválaszthatatlan része. 

Rétság, 2011. ……………………. 

                        Mez fi Zoltán                                                              Bugarszki Miklós 
                         polgármester                                                            intézményvezet  igazgató 

Rétság, 2011. március 19. 

El terjeszt :
                                                                                         M e z  f i  Zoltán 
                                                                                             polgármester 

Záradék:
Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem 
tartalmaz. 

                                         Fejes Zsolt jegyz
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Tanácsnoki vélemény  

a Nonprofit Kft. támogatási igényéhez 

Az el terjesztésben leírt „célszer  lenne havi pénzforgalmi tájékoztatást is bekérni a tényleges hiány 
ellen rzése céljából.” felvetéssel teljes egészében egyetértek, s t a továbbiakban az egész támogatási 
folyamat során ilyen rendszeres tájékoztatást javaslok. Az elszámolás minden további támogatás 
feltétele kell, hogy legyen, és az id ben kerüljön elénk. Egyetértek azzal, hogy ennek elmaradása 
esetén a támogatásokat fel kell függeszteni.  

A helyzet ismeretében, a teljesítések érdekében javaslom, hogy a március havi m ködési költségekre 
kért 1.609.400 Ft támogatást adjuk meg, de az elszámolásokat szigorúan meg kell követelni. 

A 400 000 Ft havi támogatásról való tárgyalást nagyon alapos indoklás, felhasználási célok és 
elszámolási forma megjelölése után tartom csak lehetségesnek. 

Felmerül a kérdés arra vonatkozóan, hogy a beruházás teljes elszámolásáig a jelenlegi (el z )
ügyvezet  és szervezet alkalmazása körüli helyzet milyen id távon és hogyan alakul, mi az, ami ezt a 
folyamatot lassítja, esetleg valami módon gyorsítható-e? Esetleg van-e, lesz-e ezzel kapcsolatban 
további kötelezettségünk? 

 Majnik László 

 tanácsnok



1

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISEL -TESTÜLETE

TárgyaljaPVB                                                                                                        nyílt ülés
                    Képvisel -testület                                                                           egyszer többség                                                   

EL TERJESZTÉS 
a képvisel -testület 2011.március 25-i ülésére 

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER
BEMUTATÁSA 

Városközpont rehabilitáció 

Valamennyi szakhatóságnak megküldtük véleményezésre a programot. A vélemények 
folyamatosan érkeznek. 

A képvisel -testület döntése nyomán megküldtük az ajánlattételi felhívást a project 
managementre a testület által meghatározott címekre. Ajánlattételi határid  2011. március 
21.

A véleményez  hatóságok részér l egy hiánypótlás érkezett. Ez a Nemzeti Közlekedési 
hatóság. A hiánypótlás technikai jelleg : visszaküldtek néhány dokumentumot utólagos 
hitelesítésre. Ez megtörtént. 

A NORDA március 16-án postára adta a pályázati adatlapot, azonban mai napon – márc. 
18. – még nem érkezett meg. Remélhet leg márc. 19-én megérkezik. A munkát 
megérkezéskor azonnal megkezdjük. A képvisel k által leadott észrevételeket köszönöm. 
Azok egyeztetésre kerültek a pályázat írójával és az adatlapon pontosítva, átvezetésre 
kerültek.

Óvoda gépészet: Az ajánlattételi felhívások id ben feladásra kerültek. Leadási határid :
2011. márc. 18. 

Összefoglaló a rétsági Járóbeteg szakellátó szakmai el készít munkáiról.

AZ EMESZ ZRT. elkészítette a projekt el rehaladási jelentést, melyet eljuttatott az ESZA 
részére. (teljes szöveg mellékelve) 
1. Szakmai szervezés
2011. február 21.-én személyes konzultációt folytattunk az OEP területi igazgatóságán a 
finanszírozási szerz dés megkötésével kapcsolatban, ennek eredményeként rögzítettük a 
lehetséges id pontokat.
2011. március 07.-én (hétf ) személyesen beadtam az OEP finanszírozási osztályán a 
finanszírozási szerz dés kötésére irányuló ajánlatunkat, egyben benyújtottuk finanszírozási 
el leg igényünket is.
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2011.03.08.-án benyújtottuk m ködési engedély módosítás iránti kérelmünket az ÁNTSZ-
nek, munkapéldányát 2011.03.17.-én megkaptuk 
2011.03.10.-én elkészítettük a lakossági és háziorvosi tájékoztatást a rendelési id kkel és 
orvosokkal
2011.03.16-tól megnyitottuk az el jegyzést a betegek és a háziorvosok részére 
2011.03.25.-én lakossági nyíltnapot szervezünk. 
2011.03.17.-én megkaptuk az OEP szolgáltatói kódjainkat. 
folyamatosan végezzük a m ködési dokumentumok el készítést.

2. Tárgyi feltételek:
A Projekt keretén belül megrendelt eszközök hiánytalanul megtörtént, a telefonvonalak 
aktiválva lettek, megkezd dött az eszközök végleges üzembe helyezése és az informatikai 
szoftver gazdasági részeinek betanítása, a medikai panel betanítása a 28.-i héten kezd dik.
A Nógrádtréd a hiányzó bútorzatot és kiegészítéseket pótolta. 

 3. Struktúra:
A m ködés szempontjából gondot jelent  sterilizáló helyiség nyílásának kijavítása 
megtörtént. 

4. gazdasági vonatkozások:
Jelenleg a KFT számláján (2011.03.18) 20.000 Ft van ez az összeg nem fedezi a m ködés
elindításához szükséges eszközök beszerzését. Ennek el mozdítása érdekében 2011.03.02.-
án írásban kértem az el zetes költségvetés alapján a tervezett likviditási fedezet átutalását. 
A klíma és légtechnika karbantartási szerz désre az el z  szerz déstervezethez képest 
közel 30%-kal kedvez bb ajánlatot kaptunk. 
Megkötöttük a mosatási szerz dést is. 

2. EL ZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

---------
3. HATÁROZATI JAVASLAT 

„A” változat 

Rétság Város Képvisel -testülete a kiemelt feladatok ellátásáról szóló 2011.március havi 
tájékoztatót elfogadja 
.

„B” változat 

Rétság Város Képvisel -testülete a kiemelt feladatok ellátásáról szóló 2011.március havi 
tájékoztatót nem fogadja el. 

Rétság, 2011. március 19. 
El terjeszt :

                                                                                                     M e z  f i  Zoltán 
                                                                                                         polgármester 

Záradék:
A tájékoztatás szabályszer , a határozati javaslatok jogszabálysértést nem tartalmaznak. 

Fejes Zsolt  
jegyz



Projekt költségek összegzése

Pályázó neve: Rétság Város Önkormányzata Rétság Város Önkormányzata

Projekt címe:

Pályázati kiírás száma: TIOP 2.1.2/07/1. TIOP 2.1.2/07/1.

TIOP 2.1.2/07/1. 2008 0016 TIOP 2.1.2/07/1. 2008 0016

Projekt költségvetése összesen:

Ebb l a támogatás összege:

Önkormányzati öner : #HIV! 0 Ft

Pénzbeni öner :

Projekt sorok: Szerz dött partner Megjegyzések

1 Projekt el készítés költségei (2 5)

2 Megvalósíthatósági tanulmány E szinapszis Zrt.

3 Engedélyes tervek

4 Telekalakítás költsége

5 OEP adatok OEP.

6 Projektmenedzsment (7 11)

7 Menedzsment

8

Gulyás Antal
9

10 Projektmenedzser étkezési utalványa

11 Projektmenedzser bérjáruléka

12

13 Tervez i m vezetés

M szaki ellen r Építés sorhoz

14 Kiviteli terv Építés sorhoz

15 Jogi tanácsadás

16 Internet intranet

17 Irányító testület Társadalmi munkában

18 Monitoring bizottság bére és bérjáruléka Gál Gábor

19 Egyéb szolgáltatások (20 24) #

20 Nyilvánosság biztosítása

21 Trend Épít Zrt.

Újságnyomtatás,újságcikk

22

23

24 Könyvvizsgáló

25 Építés, eszközbeszerzés (26 47)

26 Telek, telkesítés Önkormányzat

27 Épület
Trend Épít Zrt.

28 Egyéb építmények

29 Épület költségen belül: közm fejlesztés ÉMÁSZ

30 Kiviteli terv

31 M szaki ellen r,tervellen r ÉPBER Zrt.

32 HOSPITALY Kft.

33

34 UH

35 I. fizikoterápia OMSZÖV MEDIC Kft. mosogatógép szárítógép

36 ALLEGRO Kft.

37 III. kardiológia

38 IV. sebészet,fül orr gége

39 V. sterilizálás ALLEGRO Kft. takarítókocsik

40 VI. szemészet szemüvegszekrény

41 fagyasztóláda

42 orvosi kézi m szerek, digitális mérleg ALLEGRO Kft.

43 egyéb eszközök

44 bútor

45 IT
WSH Kft.

EURO ONE Zrt. véd n i tanácsadó

46 telefonközpont + 24 db telefon

47

48

49

50 telekommunikáció

51

52 bankszámla

54 Tartalék

55

56

Rétság Városban kialakítandó járóbeteg szakellátó központ koncepciója a "Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"
keretében a "Kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítása és
fejlesztése" címmel kiírt pályázatnak megfelel en

Pályázat és a támogatási
szerz dés azonosítószáma:

1 013 669 237 Ft 1 013 669 237 Ft

912 302 313 Ft 912 302 313 Ft

Sor
szám

Támogatási Szerz dés szerinti
költségvetés

Támogatási
Szerz dés 2.sz.

módosítása
( jóváhagyás :
2011.02.16 án )

Szerz dött vagy
el irányzott összeg

2010.11.30 ig, a projekt
fizikai zárásáig

Teljesítések
( munkák,

eszköz beszerzések
) kifizetései

projektszámláról
2011.02.15 ig

STRAPI ( ESZA )
által jóváhagyott

teljesítések

Jóváhagyott
teljesítésekb l

szállítói
finanszírozással
fizeti ki ESZA

Elutasított,
támogatásból

nem
elszámolható
beszerzett
eszközök

Nem
támogatott
további

kifizetések
projekt
számláról

2011.02.15 ig

Nem
támogatott
további

kifizetések a
Nonprofit

Kft.számlájáról
2010.03.09 ig

Várható további
kifizetések a
Nonprofit

Kft.számláról a
befejezés (ZPEJ)
elfogadásáig

23 540 000 23 540 000 23 404 000 23 404 000 23 404 000

9 480 000 9 480 000 9 480 000 9 480 000 9 480 000

13 800 000 13 800 000 13 800 000 Mediplan Kft. 13 800 000 13 800 000

150 000 150 000 14 000 Földhivatal tul lap 14 000 14 000

110 000 110 000 110 000 110 000 110 000

71 250 000 70 621 500 71 511 170 71 768 172 71 511 172 257 000 514 000

64 628 500 64 000 000 64 000 000 Emesz Zrt. 64 000 002 64 000 002

Projektmenedzser bérköltésge 4 400 000 4 400 000

7 511 170 7 768 170 7 511 170 257 000 514 000

Nem támogatott költség
2010.12.01 t l 2011.02.28 ig
a ZPEJ beadásáig összesen:

771 000 Ft

Projektmenedzser utazási ktg. 660 050 660 050

132 000 132 000

1 429 450 1 429 450

Projekt megvalósításához igénybevett
szolgáltatások (13 18)

40 797 300 9 410 595 6 023 357 9 890 357 9 530 357 360 000 120 000 240 000

3 627 000 3 627 000 Mediplan Kft. 3 627 000 3 627 000

6 645 000

20 430 000

2 280 000 2 280 000 2 520 000 Dr.Szabó Sándor 2 760 000 2 400 000 360 000 120 000 240 000

Nem támogatott költség
2010.10.16 tól kb.
2011.04.15 ig a ZPEJ

elfogadásáig összesen:
720 000 Ft

3 386 400 3 200 000 3 200 000 E animations Zrt. 3 200 000 3 200 000

2 214 450

2 214 450 303 595 303 357 303 357 303 357

20 007 600 18 124 200 17 385 474 18 010 474 17 599 987 410 487 510 000

9 204 000 7 016 000

6 172 500 Gödöll i Inn.Kft. 6 172 500 6 172 500

Nyilvánosság biztosításának keretében
hirdet tábla elhelyezése

843 500 843 500 843 500

Nyilvánosság biztosításának keretében
sajtómegjelenés

97 987
Green Druck Bt.,
Végh József

97 987 97 987

Közbesz. Szakért díja 6 300 000 6 604 600 6 292 100 TriCSÓK Kft. 6 917 100 6 604 600 312 500 400 000
Nem támogatott költségek
2010.08.31 t l : 712 500 Ft

Hírdetési ktg. 1 503 600 1 503 600 979 387 Közbesz. Tanácsa 979 387 979 387 110 000
Eszközfinanszírozás miatti
szerz désmód. közzétételi
díja

3 000 000 3 000 000 3 000 000
Dr. Horváthné Balla
Erzsébet

3 000 000 3 000 000

814 877 087 881 452 113 897 591 185 757 869 502 793 963 269 50 336 305 3 604 015 12 694 891

87 330 300 87 330 300 87 330 300

362 315 175 445 274 070
499 990 710 499 992 000 494 147 619 5 844 381

47 378 000 48 872 259

34 800 000 4 721 760 4 721 760 4 721 760
Elektromos tápvezeték
kiépítése

20 430 000 22 558 750 Mediplan Kft. 22 558 750 20 430 000 2 128 750
Nem támogatott költség:
tervmódosítás

6 099 960 6 138 084 6 138 084 6 138 084

Immateriális eszközök
(medikai,gazd.szoftver, betegirányító,

LCD)
19 999 682 19 306 000 19 306 000 19 306 000 19 306 000

Leszerz dve betanításokra,
5 éves fenntartási díjra:
9,900,000 Ft m ködési
költség 5 évre!

Eszközök berendezések Rtg

263 053 930 254 139 524

115 980 000 Siemens Zrt 115 980 001 115 980 000

20 850 000 Variotrade Kft 20 850 000 20 850 000

13 135 415 199 658 12 855 290 12 655 632 280 125

II. gasztro, urológia,n gyógy. 14 249 618 216 594 14 249 618 14 033 024

15 957 750Medirex Kft. 242 558 14 430 250 14 187 692 1 527 500 a második defibrillátor

14 282 500Medirex Kft. 14 282 500 14 282 500

9 858 550 149 850 9 609 807 9 459 957 248 743

6 906 125 Neovisus Plus Kft 6 906 125 6 660 457 245 668

VII. egyéb med.berend. 9 751 047Medirex Kft. 9 751 047 9 540 465 210 582

3 325 178 3 325 178 3 325 178

237 750 Nógrád Trade Kft 237 750 237 750

12 546 548 Nógrád Trade Kft 12 546 548 11 868 362 678 186
rm.szennyveder,gk.vezet i ,
véd n i tanácsadó szoba
bútor

589 526 589 525 589 526

17 831 324 17 831 324 17 418 113 413 211

2 044 250 FIXCONNECT Kft 2 044 250 2 044 250

Egyéb, a projekt végrehajtásával
összefügg (ált.) költség (49 52 )

3 780 000 2 407 000 2 475 000 2 782 046 1 406 663 1 375 383

Irodai fogy. Eszk 630 000 630 000 630 000 201 175 201 175

2 520 000 1 147 000 1 215 000 Rétság Önk. 930 002 930 002

postaktg 420 000 420 000 420 000 352 855 65 486 287 369
Nem támogatott ktsg:
irodaszer,nyomtatv.,2010.11
.30 tól posta ktsg

210 000 210 000 210 000
Cserhátvidéke
Takarékszövetkezet

1 298 014 210 000 1 088 014
Bankszámlavezetés
összesen: 1 298
014 Ft

39 417 250 8 113 829

Mindösszesen
( 1+6+12+19+25+49+54 ):

1 013 669 237 1 013 669 237 1 018 390 186

Mindösszesen, telek apport nélkül
( támogatás + önrész ) :

926 338 937 926 338 937 931 059 886 883 724 551 917 415 448 50 336 305 3 604 015 15 097 761 634 000 750 000


