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1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer  bemutatása

Tisztelt Képvisel -testület! 
I.

Céltartalék feloldása 

A Nonprofit Kft. pénzügyi tervében május hóra 7.014.500 Ft a tervezett hiány összege. Az 
intézményvezet  kéri az összeg átutalását.  
Az intézmény 2011. évi finanszírozására elkülönített összeg céltartalékként került a 2011. évi 
költségvetésbe.  A tartalék, mint kiemelt el irányzat csak a Képvisel -testület hozzájárulásá-
val oldható fel. Felhasználási célként a kérelemben a munkabérek és a járulékok kerültek 
megjelölésre. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a Kft. az el z  havi támogatás összegével 
elszámolt, valós likviditási adatait bemutatta. 

II.

Tájékoztatás folyamatban lév  elszámolásokról 

A közelmúltban az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-t l tájékoztatást kaptunk arra 
vonatkozóan, hogy a benyújtott elszámolások nem fedik a szerz dés szerinti összeget. A 
tájékoztató pontos szövege a következ :

Mez fi Zoltán Polgármester Úr
   Rétság                                                                Iktatószám: K-2011-TIOP-2.1.2-     07/1.-

0178449/130
Rákóczi út 20.                                                                   EMIR iktatószám: 499-039/2011 
2651                                                                                  Ügyintéz : Koza Anna 
Tárgy: El leg elszámolás hiánya 

Tisztelt Polgármester Úr! 



Céltartalék feloldása      2011.06.01. kt ülésére

2 oldal a 7 oldalból 

A TIOP-2.1.2-07/1-2008-0016 azonosítószámú projekt megvalósításával kapcsolatban az 
alábbiakról tájékoztatom.  
A projekt megvalósítása során a HEP IH engedélyével áttértek a projektelemenkénti finan-
szírozás lehet ségére, mindamellett, hogy a projekt megvalósításához igényelt el leg teljes 
összegével a mai napig nem számoltak el.  
Ennek következtében 6.108.948 Ft elszámolatlan el leg összeg keletkezett, az alábbiak 
alapján.
Az el leg vonatkozásában, Kedvezményezett részére kifizetett 299.965.000 Ft el leg össze-
gével megegyez  összeg  számlákat szükséges benyújtani elszámolásra, ellenkez  eset-
ben vissza kell azt fizetni. A mai napig 89.063.342 Ft el leggel számoltak el, illetve a záró 
kifizetési igénylés 204.792.710 Ft elszámolását tartalmazza, összességében (amennyiben 
teljes egészében elfogadásra kerülnek a benyújtott tételek) 293.856.052 Ft, vagyis a teljes 
el leg összegéb l még 6.108.948 Ft-nak megfelel  összeggel el kell számolniuk vagy vissza 
kell azt fizetni.  
Amennyiben Kedvezményezett rendelkezik a megfelel  összeg , elfogadható számlákkal, 
azokat utófinanszírozású (pontosabban, el leg terhére rögzítend ) elszámolásra benyújthat-
ja, a záró kifizetési igénylés korrekciójában. 
Budapest, 2011. május 16. 

Tisztelettel: 
....…………………… 

Csiky Katalin 
Programvezet

Másolatban kapja: 
Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felel sség  Társaság 
Balogh Péter Ügyvezet  Úr 
Rétság,  Rákóczi út 20. 
2651

Koza Anna konstrukciófelel s
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Uniós ProgramigazgatóságH-1134 Budapest, Váci 
út 45. C. épületTel: +36-1-298-0956E-mail: koza.anna@esza.huwww.esza.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about 

ENVIRONMENTAL responsibility.

A tájékoztatás megérkezése után felvettük a kapcsolatot a kft. könyvelését végz  vállalko-
zással és a könyvvizsgálóval. Mindkét kollégan  egybehangzóan nyilatkozta, hogy elszámo-
lásra be nem nyújtott számla már nincs. Sajnos feltételezhet , hogy a kimutatott több, mint 6 
millió forint a projekt megtakarításából és a visszautasított, el nem számolható tételekb l
adódik. Pontosan akkor tudnak majd nyilatkozni, ha a közrem köd  szervezet választ ad 
általunk feltett kérdésekre. Ezt követ en kerülhet sor a zárómérleg elkészítésére is.  
2009. évben, mint támogatott fél az Önkormányzat számlájára került leutalásra a közel 300 
millió forintos el leg.  Az el leggel történ  elszámolás kedvez tlen hatása mindenképp 2011. 
évi költségvetésünket fogja befolyásolni, tehát vélhet en a Kft. m ködésére elkülönített ere-
deti el irányzat nem lesz elegend .
A kollégan k arról is tájékoztattak, hogy a támogatási szerz dés értelmében a projekt meg-
valósítási id szaka alatt a pénzintézett l kapott kamatot vissza kell fizetni a közrem köd
szervezetnek. A kapott kamat összege minimálisan ugyan, de meghaladja a 7 millió forintot. 
Ez az összeg természetesen nem áll rendelkezésre a Kft. bankszámláin, szintén 2011. évi 
költségvetésünket fogja kedvez tlenül érinteni. 
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Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztést megtárgyalni, a tartalék feloldá-
sáról dönteni szíveskedjen.  

2 El zmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása

 Város Önkormányzat Képvisel -testületének 
81/2011. (IV.15.) kt. határozata 

Tárgy: Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft finanszírozásáról, céltartalék feloldásáról 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egész-
ségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit. 
A Képvisel -testület az április havi m ködési hiány összegével, 4.911.000 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 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 elkü-
lönített összegeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mérté-
k  feloldásához. 

A Képvisel -testület az intézmény átmeneti likviditási gondjai áthidalására 2.800.000 forgó-
t két biztosít azzal a feltétellel, hogy a márciusi testületi ülésen visszautasított 15 millió forin-
tot meghaladó kérelem jóváhagyásakor, de legkés bb június 30-ig el kell vele számolni. 
A Képvisel -testület tudomásul veszi, hogy a kialakult vis major helyzet miatt a forgót kéb l
2.000.000 Ft átutalása, megállapodás megkötése már megtörtént.  

A Képvisel -testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkü-
lönített összegeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mérté-
k  feloldásához. 

Az átadott pénzeszközök felhasználására, elszámolására megállapodást kell kötni. 

A Képvisel -testület felhívja a Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. vezet inek figyelmét arra, hogy a támogatási kérelmeket megala-
pozottan, határid ben nyújtsák be, elkerülve ezzel a vis major helyzeteket. 

Határid : megállapodás megkötésére és az április havi támogatás átutalására 2011. április 
25.
Felel s: Mez ri Zoltán polgármester 

3 Határozati javaslat
…./2011. (VI.01.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egész-
ségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit. 
A Képvisel -testület az május havi m ködési hiány összegével, 7.014.500  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 (alkalma-
zotti bérszámfejtés és vállalkozók számlái alapján, együttesen), azok járulékait jelöli meg az 
intézmény havi m ködési hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben közölt mérté-
kig.
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A Képvisel -testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkü-
lönített összegeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mérté-
k  feloldásához. 

Határid : megállapodás megkötésére azonnal, támogatás átutalására június 2. 
Felel s: Mez ri Zoltán polgármester 

Rétság, 2011. május 25. 

                                                                                  Mez fi Zoltán 
       polgármester 

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

Hutter Jánosné 
aljegyz

Tanácsnoki vélemény:

Az el terjesztés tárgyalása indokolt. El készítése alapos és részletes. Különleges figyelemmel kell 
elemezni az ESZA által adott tájékoztatást és az ezzel összefügg  elszámolás körüli tényekre és lehet -
ségekre. A Kft. m ködésével kapcsolatos támogatások korábbi döntéseken alapulnak, ezért azok támo-
gathatók. A napirend tárgyalását javaslom. 

Majnik László 
tanácsnok
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Szám: 

MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képvisel : Mez fi Zoltán polgármester – és a 
Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – 
képvisel : Bugarszki Miklós intézményvezet  igazgató – között a képvisel testület által meg-
állapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képvisel -testülete ……….. .(…….) számú 
határozatával 2011. május hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel  
a Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ré-
szére 7.014.500 Ft  azaz Hétmilliótizennégyezerötszáz forint önkormányzati támogatást bizto-
sít

2.) A támogatást a következ  kifizetésekre használható fel: 
- munkabérek és járulékaik kifizetésére (beleérve a vállalkozó alkalmazottakat is)  
 7.014.500 Ft 

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követ en kerülhet sor. 

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a 
Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára 
igénybejelentés alapján utalja át. 

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 
költségekre használható fel. A felhasználásról a március havi bérjegyzék és járulékbevallás, 
illetve vállalkozó számlák másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követ  1 hóna-
pon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerül kifizetésre, ha az 
el z  havi összeg felhasználásának 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. június …. 

Mez fi Zoltán               Bugarszki Miklós 
Polgármester                 intézményvezet  igazgató
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Szám: 

MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képvisel : Mez fi Zoltán polgármester – és a 
Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – 
képvisel : Bugarszki Miklós intézményvezet  igazgató – között a képvisel testület által meg-
állapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képvisel -testülete ……….. .(…….) számú 
határozatával 2011. január és február hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezett-
séggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. részére 800.000 Ft  azaz Nyolcszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít 

2.) A támogatást a következ  kifizetésekre használható fel: 
- jogtanácsos díjazására 120.000 Ft/hó összegig,  
- projektmenedzser díjazására 200.000 Ft összegig,  
- adminisztrátor díjazására 30.000 Ft összegig, 
- járulékokra 66.000 Ft összegig.

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követ en kerülhet sor. 

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a 
Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára 
igénybejelentés alapján utalja át. 

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 
költségekre használható fel. A felhasználásról a március havi bérjegyzék és járulékbevallás 
másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követ  1 hónapon belül kell elszámolni. A 
támogatás további összegei csak akkor kerül kifizetésre, ha az el z  havi összeg felhasználá-
sának 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. június… 

Mez fi Zoltán               Bugarszki Miklós 
Polgármester                 intézményvezet  igazgató



Céltartalék feloldása      2011.06.01. kt ülésére

7 oldal a 7 oldalból 

Szám: 

MEGÁLLAPODÁS 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képvisel : Mez fi Zoltán polgármester – és a 
Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – 
képvisel : Bugarszki Miklós intézményvezet  igazgató – között a képvisel testület által meg-
állapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képvisel -testülete ……….. .(IV.15.) számú 
határozatával 2011. április hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel  
a Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ré-
szére 2.000.000 Ft  azaz kett millió forint önkormányzati támogatást biztosít forgót ke jog-
címen. 

2.) A forgót ke összege a 2009. évt l folyamatosan felmerült, az önkormányzat által még le 
nem finanszírozott – ellen rzés által jogosnak ítélt – támogatásból kerül elszámolásra. 

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt  Központ 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére a 
Cserhátvidéke Körzeti Takarékszövetkezetnél vezetett 63600959-16502989 számú számlájára 
igénybejelentés alapján utalja át. 

Rétság, 2011. június…. 

Mez fi Zoltán               Bugarszki Miklós 
Polgármester                 intézményvezet  igazgató
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FOLYÓSZÁMLA- ÉS MUNKABÉR- HITELKERET 
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1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer  bemutatása

Tisztelt Képvisel -testület! 

Az elmúlt években folyamatosan folyószámla-hitelre, id szakonként munkabérhitel felvételre 
kényszerültünk. 
Folyószámla-hitelkeretünk 2011. június 15. napon lejár. A folyószámlahitel likvidhitelnek mi-
n sül, a hitelszerz dés maximum egy évre szól. A likvidhitel nem számít be a hitelképesség 
vizsgálatba. Folyószámlahitelt csak számlavezet  pénzintézetünkt l vehetünk fel. 
Jelenlegi folyószámla-hitelkeretünk kondíciói a következ k:  

kamatozása: változó, 3 havi BUBOR + 3 % (a 3 havi BUBOR a mai napon 6,1 %, a 
szerz déskötéskor 5,33 % volt) 
kezelési díj: kölcsön összege után változó, évi 0,5 % 
rendelkezésre tartási jutalék, mértéke változó szerz déskötéskor 1,0 %. 

A Jelenlegi munkabérhitel-keretünk kondíciói: prime rate + 0,75 % (jelenleg 15,5 % + 0,75 % 
= 16,25 %). 
2007. évt l a folyószámlahitel kerete 60.000 eFt. Ett l magasabb összeg  hitelkeret megnyi-
tása ebben az évben sem indokolt. A 60.000 eFt hitelkeret adófizetési határid k el tt (febru-
ár, augusztus hónapban) kerül kihasználásra. Más id szakokban az igénybe vett folyószám-
lahitel messze elmarad a maximálistól. 

A folyószámlahitelhez kapcsolódik a munkabérhitel-keret is, tehát ezt a hitelt is csak számla-
vezet  pénzintézetünkt l vehetjük igénybe. 

Munkabérhitelt csak abban az esetben vettünk fel, ha veszélyeztetve volt a dolgozók mun-
kabérének kifizetése. Ugyan meg kell határozni a kifizetend  munkabérek maximum össze-
gét is, a tényleges hitel felvét összegénél figyelembe szoktuk venni az állami támogatás havi 
nettó összegét, valamint azt a tényt is, hogy magasabb kamatot kell fizetni utána, mint a fo-
lyószámla-hitel után. Munkabérhitelt évente egy-két alkalommal szoktunk igénybe venni.  
Mindkét hitelkeret igénybevételénél a Képvisel -testületnek határozatban nyilatkoznia kell a 
hitel- felvét tényér l, a hitelkeret összegér l, biztosítékot kell felajánlani és vállalni kell a hitel 
visszafizetését.  A határozat-mitákat az OTP munkatársa segítségképp elkészítette. 
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Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy a hitelfelvételekr l készített el terjesztést meg-
tárgyalni szíveskedjen. 

2 El zmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása

-------
3 Jogszabályi háttér:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 81. § 
(2) Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekb l, átengedett közpon-
ti adókból, más gazdálkodó szervekt l átvett bevételekb l, központi költségvetési normatív 
hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg. 
82. § (1) Saját bevételek: 
a) törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett 
helyi adók; 
e) az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és m emlékvé-
delmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada; 

4 Határozati javaslat
„A”

…./2011. (VI.01.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a folyószámla-hitel 2011/2012 
évi meghosszabbítása érdekében készített el terjesztést, azt támogatja. 
Rétság Város Önkormányzatának Képvisel -testülete az önkormányzat finanszírozási prob-
lémáinak áthidalása céljából 60.000.000 Ft azaz  hatvan-millió forint összeg  folyószámlahi-
tel felvételér l döntött. A hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési bevételeit 
ajánlja fel, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járu-
lékait a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Egyidej leg nyilatkozik 
arról, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV.tv.88.§) korlátozás alá. Felha-
talmazza a polgármestert és a jegyz t a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtéte-
lére és a szerz dés aláírására. 

Határid : azonnal 
Felel s:   Mez fi Zoltán polgármester 
                Hutter Jánosné aljegyz

„B”
…./2011. (VI.01.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta a munkabérhitel 2011/2012 
évi felvételér l készített el terjesztést, azt támogatja. A bérjelleg  kifizetések finanszírozása 
céljából 2011. évben havonta maximum 24.043.000 Ft azaz huszonnégyezer-negyvenhárom 
forint összeg  munkabérhitel felvételér l dönt. Kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszám-
laszerz dés alapján havonta igényelhet  munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben 
meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével  határozza meg, továbbá, hogy a 
hitelt a folyósítást követ  30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafize-
ti. Felhatalmazza a polgármestert (és a jegyz t) a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések 
megtételére.

Határid : azonnal 
Felel s:   Mez fi Zoltán polgármester 
                Hutter Jánosné aljegyz
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Rétság, 2011. május 25. 

                                                                                 Mez fi Zoltán 
       polgármester 

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

Hutter Jánosné 
aljegyz

Tanácsnoki vélemény:

Az el terjesztés tárgyalása indokolt, el készítése alapos és körültekint . Tárgyalását javas-
lom. 

Majnik László 
tanácsnok
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Az el terjesztést készítette: Girasek Károly                  El terjeszt : Girasek Károly tanácsnok 

Kistérségi autóbusz használatának tapasztalatai, a m ködés szabályozása 

EL TERJESZTÉS 
a képvisel -testület 2011. június 1-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt  Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszer  többség
Képvisel -testület  Min sített többség 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer  bemutatása

A képvisel -testület 2010 novemberében tárgyalta a kistérségi autóbusz használatának ta-
pasztalatait. Az akkor hozott határozatban el írta, hogy készüljön el a gépkocsivezet  mun-
kaköri leírása, a busz m ködésének szabályozása, és az kerüljön a képvisel -testület elé. 
Ezen irat e célból készült. 

Az autóbusz Rétság város üzemeltetésre vette át a kistérségi társulástól, azzal a szerz dési
kikötéssel, hogy a járm vet a pályázati támogatás fejében legalább 5 évig rendeltetésszer -
en kötelez  üzemeltetni, továbbá, hogy a felhasználás alapvet  rendeltetése oktatási célt 
szolgáló diákszállítás. További kikötés, hogy a járm  közösségi használatra vehet  igénybe, 
szabad kapacitás terhére sem lehet az önköltséget meghaladó – tehát nyereséget termel  – 
felhasználást vállalni. 
A novemberi ülésre készült tanácsnoki el terjesztés több hiányosságot állapított meg. legf -
képpen hogy nem szabályozott a busz m ködése, a megrendelés módja, és akkor tetemes 
kintlév ség mutatkozott a megrendel k befizetéseiben. A számlatartozások jelent s része 
azóta rendezésre került. 

Ez évi tapasztalatok 
A pénzügyi csoport kigy jtötte a 2011-es év m ködési adatait. A táblázat az el terjesztés 
mellékletét képezi. Ennek alapján a f bb jellemz k: A busz havi átlagos futásteljesítménye 
1510 km. Az egy napra jutó átlag (22 munkanappal számolva) 68,61 km. Ebb l diákszállítás 
átlaga  38,89 km. Id felhasználás napi átlagban 2011 eddigi id szakában napi mindössze 50 
perc.
Az üzemeltetési költségekek a 2010-es évben lehetséges elemezni. Ennek alapján 3,93 mil-
lió forintba került a busz üzemeltetése. 1 megtett km-re jutó költség 301 Ft. Az év összes 
bevétele 1,7 millió Ft. 1 km-re jutó bevétel – beleértve a kistérségt l átvett támogatást is – 
116 Ft. Minden megtett kiloméret Rétság város önkormányzata 185 forinttal támogatott. Ezek 
az adatok elgondolkodtatóak, és az igénybevétel térítési díjainak jelent s átalakítását vetik 
fel.

Fontosabb, szabályozást igényl  kérdések 



Közösségi busz m ködésének szabályozása                                          2011.06.01. kt ülésére

2. oldal a 4 oldalból 

1. A gépkocsivezet  alkalmazása, helyettesítése. 
Problémaként jelentkezik, hogy az autóbusz napi átlagos igénybevétele 50 perc. A 8 
órában alkalmazott gépkocsivezet  ideje ezzel nem kihasználható. (valamit javított az 
el z  évi átlagon a borsosberényi szállítás belépése) Ezzel együtt látható, hogy a regge-
li és déli szállítási feladatok között és után a korábbiakban a gépkocsivezet nek nem 
volt kihasználva a munkaideje. Ezen a téren változást jelent a városüzemeltetés cso-
porthoz való átszervezése, ami a temet gondnoki feladatok ellátása mellett más, a cso-
port munkájában való részvétellel kihasználhatóbbá válik a munkaid .
A másik jelent s, és eddig nem megoldott probléma a többnyire hétvégén jelentkez  kü-
lönjáratok összeegyeztetése a munkaid vel. Ennek kezelése és ellentételezése nem 
volt kidolgozva. Javaslat a következ : A gépkocsivezet  jelenleg munka törvénykönyv 
hatálya alapján alkalmazott. Ennek megfelel en számára a munkaid  úgy is beosztható, 
hogy a hétvégi napokon végzett munkával csökken a hétközbeni munkaideje. (Legalább 
egy hétvége biztosítandó) Indokolt esetben túlóra is elrendelhet , amiért szabadid ,
vagy túlórabér jár. A kérdés ezzel nagyrészt kezelhet , amennyiben ez beépítésre kerül 
a munkaköri leírásba. A túlmunka bérét a különjáratok alkalmával származó bevétel fe-
dezi, tehát plusz költségvetési támogatást nem igényelhet. 
Felmerül egy helyettes gépkocsivezet  kérdése. Indokoltnak látjuk arra alkalmas 
személlyel (személyekkel) helyettesítési keretmegállapodás kötését. Ennek alapján 
konkrét megbízás szerint ellátnák a busz vezetését a gépkocsivezet  szabadság, 
esetleges betegsége esetén, vagy amennyiben minden hétvégén egyébként nem lenne 
biztosítható a számára el írt szabadnap. A helyettes csak a megbízás ellátása alapján 
kapna díjazást, óradíj szerint. 

2. A díjmegállapítás 
Az el z  évi adatok és tapasztalatok indokolják, hogy a díjazási rendszert az önkor-
mányzat átgondolja, és az élethez igazítva szabályozza. 
Alapelvként rögzíthet , hogy az 1 km-re jutó költséget kell kalkulálni és megfizetni annak 
az igénybevev nek, aki nem tartozik az önkormányzat érdekkörébe. (kereskedelmi meg-
rendelés) Hosszabb, többnapos utak esetén felmerül  pluszköltségeket – komp, parko-
lás, autópályadíj, stb.) a megrendel  köteles megtéríteni. 
Az önkormányzat érdekkörébe tartozó igénybevételeket érdemes differenciálni. Az el -
terjesztés mellékletét képez  szabályzatban erre szerepel javaslat. Alapelve, hogy saját 
érdekkörünkbe es  szállítások 250 és 200 Ft-al lennének díjazva. A javaslat felvet egy 
kedvezményes kvótát az egyes helyi érdekeltség  igénybevev k részére. Ennek mérle-
gelését, és a nagyságrendek meghatározását javasoljuk a képvisel -testületnek. Egy-
részt azért, mert a saját intézményeink, támogatott szervezetek esetében nem legyen 
egyik zsebb l a másikba való költségmozgás, hiszen ugyanabban a költségvetésben je-
lenik meg. Ráadásul a szállítási számlában felmerül  ÁFA-költségek befizetésre kerül-
nek. A támogatott kilométereknél ezek kisebb mérték ek. Másrészt ez a forma egyben 
természetbeni támogatás is a meghatározott mértékben az intézmények és szervezetek 
részére. A javaslat alapján n het az autóbusz kihasználtsága és javulhat az egy kilomé-
terre jutó költség, hiszen az üzemeltetés alapdíjai akkor is fizetend k, ha a busz nem 
megy és csak a garázsban áll. 

3. Igénylési rendszer 
Az el z  id szakban eléggé áttekinthetetlen volt a különjáratok igénylési rendszere. Ezt 
egyrészt bels  szervezéssel, és a nyilvántartások egy kézbe adásával meg lehet oldani. 
Másrészt az igénylés módját a szabályzat szerint javasoljuk egyértelm bbé tenni. Fontos 
funkciója lenne az igényléskor el leg befizetésének, továbbá a lemondás esetén fize-
tend  költségeknek, a számlázás módjának. Ezekre a szabályzat tartalmaz javaslatokat. 
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2 El zmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása

296 ./2010. (XI.25.) kt. határozat 
A képvisel -testületet utasítsa a jegyz t, hogy készítse el a gépkocsivezet  munkaköri leírá-
sa, abban kitérve a munkaid  és a hétvégén végzett munka ellentételezésére, és a vezeté-
sen kívül töltött id kben végzend  feladatokkal. 
A képvisel -testület utasítja a jegyz t, hogy az elmaradt befizetések tekintetében azonnal 
intézkedjen felszólítások kiküldésére, a hátralék behajtására, befizetésére. 
A közösségi busz üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. 
Határid : 2010. december 10. 
Felel s: Fejes Zsolt jegyz

3 Jogszabályi háttér:

1992.évi XXII.törvény Munka törvénykönyve 
Ötv.1.§. (6) A helyi önkormányzat a törvény keretei között: c) szabadon társulhat más helyi 
önkormányzattal,  

4 Határozati javaslat

…/2011 A képvisel -testület megtárgyalta az autóbusz üzemeltetés tapasztalatait. A mellé-
kelt szabályzatot elfogadja. A szabályzatot és annak mellékletét képez  díjtáblázatot, vala-
mint az igényl lapot elérhet vé kell tenni a város hivatalos honlapján és biztosítani kell, hogy 
az el jegyzési naptár ugyanezen a helyen megtekinthet  legyen. 

Határid  közzétételre és a szabályzat alkalmazására 2011. június 10. 
Felel s: Hutter Jánosné aljegyz

Rétság, 2011. május 26. 
Girasek Károly 

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

Hutter Jánosné 
aljegyz
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Girasek Károly 
Önkormányzati képvisel , tanácsnok 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény a közösségi busz témakörhöz 

Tisztelt Képvisel -testület!

Korábban is terjesztettem el  a kistérségi autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos témát. Ak-
kori megállapítások ma is helytállóak. A szabályozás szükséges. 

Mindezek mellett több mint 1 év távlatából lehet érdemleges következtetéseket levonni. 
Egyrészr l úgy látom, hogy a busz beszerzésével kapcsolatos döntés elhamarkodott, és 
megalapozatlan volt. Az érdemleges hasznot nem jelent, viszont kötelezettséget és ezzel 
együtt járó költséget igen. Az autóbusz üzemeltetés nem alapfeladata az önkormányzatnak, 
tehát ilyen feladatot csak forrás rendelkezésre állása esetén vállalhat fel. Egyértelm , hogy 
forrás sem a beszerzéshez, sem a m ködéshez nem állt rendelkezésre. A beszerzés a pá-
lyázatban megnyert összegen felül történt, ami így 10 millió forint nagyságrend  önrészt je-
lentett. A m ködés nem egészen egy éves tapasztalata alapján egy évnyi üzemeltetése kb 
2,5 millió forint plusz támogatást igényel még akkor is, ha a járm vel bevételt jelent  utak is 
megvalósulnak. Ez a kötelezettséget jelent  5 év alatt tehát újabb 12.5 millió forintos válla-
lás, gyakorlatilag forrás nélkül. Hiszen a beszerzéshez is hitelt kellett felvenni, és ez évben is 
áthozott, fizetend  hitellel gazdálkodik a város. Úgy vélem, hogy ezt az összesen 22,5 millió 
forintot sokkal jobban fel lehetett volna használni egy koncepciózus tervezéssel. 
Az is látható, hogy az alapellátást képez  intézmények számára semmiféle el nyt nem jelent 
a járm . Még pontosabban fogalmazva gyakorlatilag kihasználatlan. A Tolmács-Bánk iskolai 
tanulóit ugyan szállítja, de ezek mellett városunknak kell megvásárolni azt a buszbérletet, 
amit régen a települések vettek meg, úgy mintha ez a busz nem is lenne. 
Az átlagos napi teljesítmény és munkaóra egyszer en elképeszt . 68 kilométer és 50 perc 
naponta, amire azt a nagy terhet a város felvállalta. 
Eredeti feladatától eltér , bérelt utaztatásra mutatkozik igény, ugyanakkor eddig ennek sem 
munkajogi, sem az igénylés és számlafizetés vonatkozásai nem voltak kidolgozva. 
Az el terjesztés, illetve ennek alapján a szabályzat és a munkaköri leírás ehhez ad a koráb-
biaktól lényegesen jobb alternatívát. Lehet, hogy nem tökéletes, de bizottsági vita után dön-
tésre érett változatok szerepelnek benne, és a korábbinál lényegesen jobban kezeli ezt a 
problémát.

Javaslom a szabályzat elfogadását, a munkaköri leírásban a túlmunka és a helyettesítés 
pontosítását, a differenciált díjsávok kialakítását, az állásid  térítésének bevezetését, a fel-
merül  költségek térítésként leszámlázását, illetve a megrendelés el legfizetéshez kötését. 
Magam részér l javaslom, hogy az önkormányzat érdekeltségébe tartozó intézmények, 
szervezetek meghatározott kvóta alapján kedvezményes keretet kapjanak. Ennek mértéke 
és a kedvezmény százaléka a javaslatban markánsan megjelölt, de a bizottsági vitában ett l
lágyabb, vagy keményebb differencia is azt a célt szolgálná, hogy különböz  használói cso-
portok a használat min sége, a várossal való kapcsolat szerint vehessék igénybe a járgányt. 
Ezzel együtt a kihasználtság is javulhat, elérheti akár a napi 100 km-t is (vicc az egész a sa-
ját autómmal többet járok.) és azok a felhasználók, akik valóban csak bérl ként jelennek 
meg, a tényleges bekerülési díjat megfizetve legalább kompenzálják a kiadásokat. 

Girasek Károly 
tanácsnok sk. 
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2010. évi költségek Fix ktg Változó ktg.

Átadott pe. 592 500 592 500

Bér 1 228 309 1 228 309
Járulék 294 763 294 763

Üzemanyag 504 226 504 226
Egyéb anyag 3 600 3 600
Anyagktg.össz. 507 826 507 826

Karbantartás stb 461 453 461 453

Áfa kiadások 174 060 47104 126957
Kiküldetés 2 208 2 208
Klf.dologi kiad. 176 268 0 47 104 129 165

Biztosítás 640 354 640 354
Munkáltató Szja 31 625 31 625
Egyéb kiadások 671 979 671 979

Kiad.össz. 3 933 098 0 2 703 608 1 229 491
1 km re jutó ktg. 301 207 94

Bevételek
Kistérségt l átvett 910 000
Szolg. Ellenérték n. 792 840
Áfa bevétel 189 160
Bevétel összesen 1 702 840
1 km re jutó nettó bevétel 116

Önkormányzati tám. 2 230 258
1 km re jutó önk.tám 185



Értelmez  kiegészítés a szabályzat-
tervezethez. (nem része az el terjesztésnek)

A szövegben piros színnel jelölt sorok 
javaslatként szerepelnek kiegésízteni a 
meglév  iratot 
A szövegben zölddel szerepl  sorok törlend k,
vagy átdolgozásuk javasolt 
A szövegben kékkel jelölt sorok nem részei a 
végleges dokumentumnak, azok kommentárok, 
a döntési alternatívák indoklása, kiegészítés 



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI 
SZABÁLYZAT

2011.



KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT 

Rétság Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a közösségi autóbusz üzemeltetésének 
rendjét jelen Autóbusz Üzemeltetési Szabályzatában (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

I. Általános rendelkezések 

1. A Szabályzat célja: 

Jelen szabályzat célja, hogy szabályozza a Rétság Kistérségi Többcélú Társulás 
tulajdonában lév , Rétság Város Önkormányzata részére üzemeltetésre átadott és az 
önkormányzat által m ködtetett LPT 362 forgalmi rendszámú közösségi autóbusz 
m ködtetésének, a Társulást alkotó önkormányzatok és azok intézményei, szervezetei 
általi megrendelések rendjét. 

2. A Szabályzat hatálya: 

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a megrendel re, az autóbusz vezet re, a 
polgármesterre, a Polgármesteri Hivatal ügyintéz jére és a pénzügyi ügyintéz re.

3. A Szabályzat elkészítésének rendje: 

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának - a mindenkori jogszabályi 
el írásoknak megfelel en – kell el készíteni a közösségi autóbusz üzemeltetési 
szabályzatát. A közösségi autóbusz üzemeltetési szabályzatának elkészítéséért a 
polgármester a felel s. A Szabályzat a Képvisel -testület jóváhagyásával válik 
érvényessé.

4. A Szabályzat nyilvánossága 

A Szabályzatot a jóváhagyást követ en nyilvánosságra kell hozni. A Szabályzatot meg 
kell ismertetni a foglalkoztatottakkal. A Szabályzat a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
megtekinthet , illetve megtalálható a város hivatalos honlapján, a www.retsag.hu címen 
A Szabályzat felülvizsgálatára az üzemeltet  önkormányzat kezdeményezésére vagy 
szervezeti változás esetén kerül sor. A Szabályzat módosításakor a nyilvánosságra 
hozatalról ismételten gondoskodni kell. 



II. A közösségi autóbusz adatai, dokumentumai 

1. A Közösségi autóbusz adatai: 
Típusa: TEMSA PRESTIJ SUPER DELUX
Forgalmi rendszáma: LPT-362
Forgalmi engedély száma: ET 03506
Alvázszáma: NLTPNG13L01500042
Motorszáma:4M42A69014
Henger rtartalom: 2977 CM3
Szín: fehér
beszerzés ideje:  2009.december 14.
Induló km óra állása: 2582
Üzemanyagnorma: alapnorma: 12 liter/ 100 km (60./1992. (IV.1.) Korm.r.1/A meléklete 
alapján)
Járm törzskönyv száma: 
Szállítható személyek száma: 29f  (+kísér  + sof r)

2. A Közösségi autóbusz dokumentumai: 
forgalmi engedély 1 db 
zöld kártya 1 db 
KGFB Biztosító 1 db 
Tachográf + seb.kor.hitelesítési jkv. 1db 
számla 1 db 
üzemeltetési és karbantartási napló 1 db 
magyar kezelési és karbantartási útmutató az autóbuszhoz és berendezéseihez 1 db 
menetlevéltömb 1 db 
üzemanyag-elszámoló lap 1 db 

3. A közösségi autóbusz berendezései és felszerelési tárgyai: 
SIEMENS VD típusú gépjárm  menetíró berendezés 1 db 
KLIMA f t berendezés 1 db 
rendszámtábla 2 db 
dísztárcsa 4 db 
pótkerék 1 db 
mozgássérült rámpa 2 db 
kerekesszék rögzít  szett 1 db 
akkumulátor 2 db 
kiegészít  tükör 3 db 
„C” kategóriás els segély felszerelés 1 db 
„B” kategóriás els segély berendezés 1 db 
elakadásjelz  háromszög 1 db 
fúvató töml  1 db 
olajemel  1 db 
kerékkulcs 1 db 
8 db-os villáskulcs készlet 1 db 
kombinált fogó 1 db 
csavarhúzó 2 db 



szelepkulcs 1 db 
hatszögkulcs 1 db 
t zoltó készülék 2 db 
ajtónyitó távirányító 2 db 
indítókulcs 2 db 
ajtó és csomagtartó kulcs 2 db 
üzemanyagtartály fedél kulcs 2 db 
akkumulátor rekesz kulcs 2 db 

4. A közösségi busz vezetése: 
A közösségi busz vezet i:

Vezet  neve…………………………………Telefonszáma: ……………………………. 

Vezet  neve:……………………………….. Telefonszáma: ……………………………. 

Jogosítvány követelmények: „D” kategória (1.sz.melléklet)

5. A közösségi busz feladatai: 

Els dleges feladata az oktatási intézményekbe Bánkról és Tolmácsról bejáró 
gyermekek biztonságos utaztatása. 

(itt talán jobban, vagy kiemelten meg kellene jelölni, hogy a  támogatási megállapodás szerint 
els sorban iskolai diákszállítás céljára vettük át. Nem tudom ez jelent-e mennyiségi vagy id beli 
els bbséget, mert ha igen, akkor az üzemeltetésre nézve ennek következményei vannak. Ha pl a 
hét közbeni diákszállítás 20%-ot tesz ki az összes igénybevételt l, akkor érvényesül-e ez az elv.) 

Személyszállítási feladatok ellátása: saját számlás utas szállítás a 49/2001.(XII.22.) 
KöViM rendeletnek megfelel en.
Alapvet en személyszállítás: 
- oktatási intézménybe 
- sporteseményekre, versenyekre, 
- tanulmányi kirándulásra, 
- gyermekek és pedagógusok közös programjainak megvalósítására 
- közoktatási és szakszolgálati feladatokra, 
- rendezvényhelyszínekre 
- szabadid s rendezvényekre, 
- területfejlesztéssel kapcsolatos helyszíni bejárásokra 
- egyéb, itt nem meghatározott, de felmerül  rendezvények helyszínére 

1. kedvezményezettek (kistérségi közoktatási szociális és közm vel dési társulások) 
2. a társulásban résztvev  települési önkormányzatok és az általuk alapított 

költségvetési szervek 
3. egyéb intézmények 

6. A közösségi autóbusz telephelye: 
A közösségi buszt a napi feladatok elvégzése után biztonságos helyen kell tárolni. A 
tárolás helyér l Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köteles gondoskodni. 
Tárolás helye: Rétság volt Laktanya területén kialakított garázs a 37. sz. épületben. 



III. Közösségi autóbusz m ködtetésének rendje 

1. A közösségi autóbusz megrendelése 

A közösségi autóbusz a tanítási szünetekben illetve tanítási id n kívüli id pontban, a 
tanév szorgalmi id szakában kizárólag a tanulók szállításának akadályozása nélkül 
rendelhet  egyéb célokra. 
A tanulók esetében az utaslistát az oktatási intézmény állítja össze és a kísér
igazolja. 

A közösségi autóbusszal nyújtott saját számlás utas szállítás a jelen szabályzat 
3.sz.mellékletében szerepl  megrendel lap kitöltésével és Rétság Város Polgármesteri 
Hivatalához történ  eljuttatásával igényelhet . A megrendel  laphoz a megrendel nek
kötelez  a jelen szabályzat 2.sz.mellékletében szerepl  utas lista nyomtatványt kitöltve 
csatolni. A megrendel lapot az igényléskor és az utas listát a tervezett indulás napját 
megel z en legkés bb 5 nappal korábban köteles a Polgármesteri Hivatal 
városüzemeltetési csoportjához eljuttatni. A megrendel lap és az utas lista e-mailen, 
telefaxon történ  elküldése is megfelel . (fax: …………email: varosgondnok@retsag.hu)
A megrendelés akkor tekinthet  érvényesnek,  ha a megrendel  az el leget befizette, és a 
polgármesteri hivatal visszaigazolta. 
Amennyiben a megrendel  a megrendel laphoz nem csatol utas listát, azt legkés bb az 
utas szállítás megkezdése el tt a kiállítás helyén köteles átadni az autóbuszvezet nek.

Az igényl  igénybevételi díjat fizet az autóbusz használatáért a 7.sz.mellékletben
meghatározottak szerint.  

Az igénybevev nek meg kell fizetni az autóbusz használattal kapcsolatban felmerült 
kalkulált költségeket, és az igénybevétellel szorosan összefügg  egyéb kiadásokat. 
Alapelv, hogy a kilométer alapon számított igénybevételi díj rétsági kiállásra vonatkozik, 
és normál úton más szolgáltatások igénybevétele nélkül értend . Az autóbusz állásideje e 
díj keretében nem haladhatja meg az utazással töltött id t.
(Tehát azt nem lehet kilométerben elfogadni, ha pl. elmegy egy csoport Bánkra, fizet oda 
vissza 10 km-t, és egész nap áll a busz és fizetni kell a söf r óradíját. Ilyene setekre 
állásid t szükséges megállapítani, ami pl. lehet óránként 1000 Ft. Ez nagyobb utaknál 
elenyészó összeg, a kisebbeknél szükséges.) 
- Az igénybevev nek meg kell fizetni kiálláshoz szükséges kilométert, amennyiben a 

busz nem Rétságról indul. 
- Utólagos elszámolással meg kell fizetni – amennyiben felmerül – autópályadíjat, 

kompdíjat, parkolási díjakat.) 
- Több napos utazásoknál a gépkocsivezet (k)nek a megrendel  megfelel

szálláslehet séget biztosít, külön szobában. (Eldöntend  kérdés, hogy ennek költsége 
benne van-e a km szerint számított utazási költségekben, hiszen ez úgyis 500 km 
feletti, többnapos utaknál jöhet szóba. De a szobafoglalást akkor is a megrendel
intézze, azonos szálláshelyen, ahol a többi utas száll meg, ne kelljen a hivatalnak vagy 
a sof rnek ez után szaladgálni, esetleg nem is találni szállást.)

- Megrendel  tudomásul veszi, hogy az autóbusz kizárólag az érvényben lév  Kressz és 
közterületi szabályok betartásával vehet  igénybe. A gépkocsivezet nek nem adható 
utasítás megengedettnél nagyobb sebességgel való közlekedésre, de a megállási, 
parkolási, tartózkodási szabályok megsértésére sem. Esetlegesen ett l eltér  gyakorlat 
költségeit és büntetést a megrendel  fizeti. (pl a szálloda el tt nem lehet megállni, de 



kipakolásig a csoportvezet  ezen rendelkezés tudatában is úgy rendelkezik, a felmerül
bírság t terheli.)

Lemondás: 
Indokolt esetben a már megrendelt különjárati igénybevétel lemondható. Legalább két 
héttel a tervezett id pont el tt történt lemondás esetén a befizetett el leg visszautalásra 
kerül. Két héten belül, de 1 héten túli lemondásnál az utazási költség 25%-ának 
visszatartásával az el leg különbözete visszautalásra kerül. 1 héten belüli lemondásnál a 
befizetett el leg nem kerül visszautalásra. (Amennyiben az több, mint a tervezett 
költségek kalkulált 50%-a, akkor az 50% feletti rész visszautalásra kerül.) 

A szabad kapacitás az önkormányzat honlapján megtekinthet  heti frissítéssel. 

2. A közösségi autóbusz megrendelésének visszaigazolása 

A beérkezett megrendelések visszaigazolásáról, illetve elutasításáról az alábbiak szerint 
születik döntés: 
A megrendelésben megjelölt id pontban a Hivatal által vezetett buszfoglalás nyilvántartás 
szerint szabad vagy foglalt az autóbusz. A buszfoglalási táblázatban csak azok a 
bejegyzések tekinthet k érvényesnek, amelyekre érvényes megrendel  benyújtásra, 
visszaigazolásra került, és az el leget befizették. Ett l eltér en bejegyzett el zetes 
igények nem tekinthet k megrendelésnek, azok – érvényes megrendel  és el legfizetés 
nélkül – más szabályos igényl nek kiadhatók. 
Amennyiben a megrendel  által jelzett igény kielégítése csak az autóbuszvezet
megbízási szerz déssel történ  alkalmazásával lehetséges, vagy két autóbuszvezet
bevonásával valósítható meg a szolgáltatása (külföldi út, pihen id  betartása) akkor a 
megbízási szerz déssel foglalkoztatott autóbuszvezet t munkájáért a kölcsönösen 
kialkudott egyszeri megbízási díj illeti meg. (Ezt a fenti rendelkezések esetleg 
feleslegessé teszik, Hiszen ha hosszabb az út, akkor nagyobb a bevétel, és a bevétel 
terhére a gépkocsivezet k –állásdíj, és egyéb költségekkel együtt – bevállalható. 
Elképzelhet nek tartom, hogy ez csak a legmagasabb díjkategóriákat tartalmazó 
megrendeléseknél legyen érvényes, a kedvezményes díjaknál felszámításra kerülhetnek.)  
A megrendelést a Hivatal kijelölt ügyintéz je igazolja vissza lehet leg írásban faxon vagy 
e-mailen, szükség esetén telefonon. A befizetés beérkezését követ en a telefonon történ
visszaigazolást a megrendel  lapra a visszaigazolás idejével rá kell vezetni. 
Amennyiben a megrendelések kielégítése során vita merül fel, arról a Polgármester
Jegyz  dönt, a döntésr l a hivatal kijelölt ügyintéz je haladéktalanul rövid úton, de 
lehet ség szerint írásban (telefaxon, e-mailben) amennyiben erre nincs mód, telefonon 
értesíti a megrendel t.

Megrendelést l eltérés 
A menet során a megrendelést l bármilyen eltérés elrendelésére a csoport felhatalmazott 
vezet je (képvisel je) jogosult. A változtatási igényt rá kell vezetni a menetlevélre, és 
egyenként aláírással igazolni. (Eltér  útvonal, újabb megállóhely, vagy kitér  beiktatása, 
kés bbi tervezett visszaigazolás, tervezett l eltér  program, stb.) Ilyen rendelkezésb l
keletkez  pluszköltségek az utólag kiállított számlán terhelésre kerülnek. Nem lehetséges 
a megrendelést l lényegében eltér  változtatás. (Más napon visszaérkezés, egészen más 
útirány megadása, stb.) 

A hivatal a visszaigazolt megrendeléseket felveszi a buszfoglalás nyilvántartásba 
(4.sz.melléklet)



A visszaigazolt és a buszfoglalás nyilvántartásban szerepl  megrendelésekr l a hivatal a 
legrövidebb id n belül köteles az autóbuszvezet t értesíteni, illetve amennyiben a 
megrendelés szükségessé teszi a megbízási szerz dés megkötésére felszólítani. 

Kártérítési igények kizárása 

Rétság Polgármesteri Hivatal valamint a gépjárm vezet  a buszon szállított illetve 
otthagyott értéktárgyakért nem vállal felel sséget.  

Amennyiben az autóbusz el re nem látható, karbantartással el nem hárítható m szaki
hiba, más kivédhetetlen ok miatt (vis major) nem tud egy megrendelt utat teljesíteni, 
kártérítés nem igényelhet . Bármilyen ilyen esetben a lehet  legrövidebb id n belül 
értesíteni kell a megrendel t.
Amennyiben az autóbusz megrendelésének teljesítésében bármilyen kárigény merül fel, 
els sorban a PTK szabályai szerint a károkozót kötelezheti a megrendel  kártérítésre a 
PTK szabályai szerint. Ilyen esetekben a polgármesteri hivatal nem áll jót a közrehatása 
nélkül keletkezett bármilyen kárért, elmaradt haszonért, vagy meg nem valósult 
eredményért. 

Kártérítési felel sség az utasok részér l:
Az utasok által okozott kár teljes összegét az igényl  köteles megtéríteni. 

3. Üzemeltetési szabályok: 

A közösségi busz általános és napi m szaki alkalmasságáért a közösségi busz irányítója 
és vezet je a felel s.
A napi m szaki alkalmasságot a gépjárm vezet  köteles ellen rizni s a tapasztalt 
hiányosságokat jelenteni vagy az igénylésre szolgáló dokumentumra feljegyezni, 
Forgalombiztonsági szempontból alkalmatlan járm vel a forgalomban részt venni tilos. 

4. Menetlevél: 

A gépjárm  csak menetlevéllel közlekedhet. 
A menetlevelek sorszámozottak és nyomdai úton összef zöttek.
A menetlevéltömb egypéldányos, a példány Polgármesteri Hivatalnál marad. A 
menetlevelet naponta kell kiállítani, melyen a gépjárm  vezet je feljegyzi a megtett utat, 
az indulás és érkezés id pontját. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárm  vezet
aláírásával igazolja. 
A menetlevélen javítást csak áthúzással, valamint a javítást végz  aláírásával lehet 
végrehajtani.
Az autóbusz vezet je – az út végén – az autóbuszon utazó felel s személlyel (kísér )
köteles teljesítését igazoltatni! Az igazolást a menetlevél jobbszéls  oszlopába kell 
bevezetni, azt a felel s személynek alá kell írnia. A gépjárm  vezet je köteles a 
menetlevelet az aktuális igénybevétel napjától számított 3 munkanapon belül 
személyesen, postán vagy faxon eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba. 
A menetleveleket szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. 



Menetlevél kiállítása
A menetlevél rovatait értelemszer en és pontosan kell minden útra kitölteni. (5.sz.mell.)
Tartalmaznia kell az indulás, érkezés 
- helyszínét 
- idejét 
- a kilométer óra állását 
A külföldi menetlevélre fel kell tüntetni: 
- az indulás és az érkezés országát 
- az utazás kezdetét 
- a napi útszakaszokat és ezek hosszát 
- a vezet  nevét 
Az úti célt az indulás idejét és a kilométeróra állását indulás el tt kell bejegyezni. 

5. Üzemanyag ellátás és elszámolás 

A közösség busz megfelel  üzemanyaggal és ken anyaggal való feltöltésér l a busz 
vezet je gondoskodik. 
A vezet  a számlákkal havonta egy alkalommal köteles elszámolni a 6.sz.melléklet
kitöltésével.

A járm  üzemképes, illetve biztonságos m ködéséhez szükséges egyéb anyagokat (nem 
azonnal elhárítandó hiba esetén) a vezet k csak az Polgármester engedélye alapján 
szerezhetnek be. Szintén az Polgármester engedélyezi az igény szerinti tisztítószerek, 
hulladékgy jt  zacskók beszerzését is. 
A gépjárm  üzemanyag fogyasztási normájának, valamint az üzemanyag felhasználás 
ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következ k szerint 
történik:
Az autóbusz üzemanyag fogyasztási normáját a – módosított – 60/1992.(IV.1.) Korm. 
rendeletben foglalt el írások alapján kell elszámolni. 
Az autóbusz vezet je köteles az autóbuszt az adott hónap legutolsó teljesítése után tele 
tankolni.

IV. A gépjárm vezet  feladata 

Köteles napi munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezni munkára. 
Köteles indulás el tt a busz m szaki állapotát megvizsgálni. 
Köteles – az intézményvezet vel történt el zetes egyeztetés alapján – a tanulókat Bánk   
és  Tolmács településeken a tanítási rendhez igazodóan felvenni és a tanítási id  végén 
oda visszaszállítani. 
Köteles a közlekedés szabályaiban történ  változásokat folyamatosan figyelni, azokat 
alkalmazni. 
Köteles a közlekedési szabálysértés vagy károsodás esetén azonnal jelentést tenni a  
munkáltató felé. A gépjárm  üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt 
okozó eseményekr l jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyv elkészítéséért a 
gépjárm vezet  a felel s. A jegyz könyvben foglaltak alapján a Polgármester dönt  a 
kártérítés mértékér l.
Indulás el tt a gépjárm  biztonsági berendezésének m szaki állapotáról és m ködésér l a 
gépjárm  vezet jének minden esetben meg kell gy z dnie. Ellen riznie kell továbbá az 
okmányok, valamint a gépjárm  tartozékainak meglétét és a  KRESZ el írásainak való 
megfelelését. 
A gépjárm vezet  csak tiszta autóbusszal állhat munkába! 



Az autóbusz vezet  köteles az el írt pihen id t betartani. Szükség esetén helyettesítésér l
a Polgármesteri Hivatal eseti megbízási szerz déssel gondoskodik.
Munkaideje munkaköri leírásában rögzített, illetve feladathoz egyénileg szabályozott, 
beosztását a Polgármester Városüzemeltetési csoport vezet je határozza meg. 

V. Polgármesteri Hivatal feladatai 

A közvetlen irányítást végz  Rétság Polgármesteri Hivatal feladatai: 

- leadott menetleveleket és kilométeróra állását ellen rzi,
- a napi útvonalat – az igénylési dokumentum alapján – meghatározza, 
- a gépjárm vezet  munkaidejét figyelemmel kíséri, a Munka Törvénykönyvében el írt 

jogszabályokat betartatja, 
- szükség esetén gondoskodik a gépjárm vezet  helyettesítésér l
- a közösségi busz üzemanyag-felhasználását összeveti a vásárolt üzemanyaggal és a 

hivatalos normával, 
- a gépjárm vezet k Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

alkalmazásában állnak.  
A szabályzat által nem rendezett kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok 
el írásait kell alkalmazni. 

Hatálybaléptetési záradék: 
Ezen Üzemeltetési Szabályzat 2010.február 01-én lép hatályba. 

Rétság, 2011. június 1. 

                                                                           ……………………………………. 
                                                                                                    polgármester 

Tudomásul veszem, hogy az Üzemeltetési Szabályzatban foglaltakat a munkavégzés 
során köteles vagyok betartani. 

………………………………..
     buszvezet

……………………………….                               ………………………………….. 
         polgármester                                                      koordinátor 

Rétság, 2010. …………………. 



1.sz.melléklet 

JOGOSÍTVÁNY MÁSOLATOK 



2.sz.melléklet 

UTASLISTA 

Honnan:…………………………………………………………………………………..

Hová: ……………………………………………………………………………………. 

Utaskísér  neve: ………………………………………………… Telefonja: …………… 
Az utaskísér k és a felel s csoportvezet k telefonjának megadása azért szükséges, hogy 
bármikor legyen kapcsolattartási cím, amit a gépkocsivezet  telefonján – 
forgalombiztonsági szempontból – nem tehetünk meg.) 

sorszám utas neve lakcíme (diákszállításnál szül  telefonja)
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   

Különleges megjegyzések: (Akadálymentes szállítás, különleges betegségi egyéb ismeret, 
amelyet az út során a vezet nek figyelembe kell venni.)

……………………………………………..        ………………………………………… 
             autóbuszvezet  aláírása                                         kísér  aláírása 



3.sz.melléklet 

Közösségi autóbusz igényl  dokumentum 

Kérem részemre, illetve a lent megnevezett feladat végrehajtására a közösségi autóbusz 
biztosítását:

1.) Név: ……………………………………………………………………………………. 
Intézmény: ……………………………………………………………………………... 
Intézmény címe: ……………………………………………………………………….. 

1/A. Költségvisel  megnevezése, és adatai: (pontos azonosításra alkalmas cím, 
számlaszám, számlázási mód, és fizetési határid k.
------------------------------------

2.) A gépjárm  jelentkezésének helye: …………………………………………………… 
Ideje: ………..év ………………………hó …..nap ……..óra ………….perc 

3.) Visszaérkezés várható helye: …….………………………………………………… 
Ideje: ………..év ………………………hó …..nap ……..óra ………….perc 

4.) Tervezett útvonal: ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Ezen belül: Konkrétan meghatározott kiegészít  szolgáltatási igény: 

…………………………………………………………………………………………..
(Autópálya, szállás, parkolás, stb. de akár külön igényelt és fizetett idegenvezet , stb.)

5.) Az autóbusszal utazó felel s személy(ek) neve: …………………………………….. 
…………………………………………Telefonja:……………………………………..

6.) Az autóbusszal utazó személyek (csoport stb.) megnevezése, utasok száma: ………… 
…………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................

7.) Az autóbusz igénybevételének indoklása: …………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..

8.) Az autóbusz megrendelés visszamondását legkés bb az indulást megel z 3 nappal 
írásban jelezze a Társulási Iroda felé. 

Rétság, 2010. ……………………hó ……..nap 

Az autóbusz üzemeltetési szabályzatában foglaltakat megismertem, azt magamra nézve 
kötelez en elismerem. 
                                                                         …………………………………………… 
                                                                                           igényl
A közösségi autóbusz használatát engedélyezem. 

Rétság, 2010. ……………………hó ……..nap 

                                                                         …………………………………………… 
                                                                                           engedélyez



4.sz.melléklet 

TÁBLÁZAT AZ IGÉNYBEVÉTEL IDEJÉR L

FEB-
RUÁR 

MÁR-
CIUS

ÁPRI-
LIS

MÁJ
US

JÚNI
-US

JÚLI-
US

AU-
GUSZ- 
TUS

SZEP- 
TEM-
BER

OK-
TÓ-
BER

NO- 
VEM- 
BER

DE-
CEM-
BER

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            

10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
17.            
18.            
19.            
20.            
21.            
22.            
23.            
24.            
25.            
26.            
27.            
28.            
29.            
30.            
31.            



5.sz.melléklet 
autóbusz menetlevél (másolat) 



6.sz.melléklet 

ÜZEMANYAG ELSZÁMOLÁS 

Id szak: 20 ..év ……………….hó 

sorszám számla száma számla 
dátuma

téma vásárolt 
mennyigés 

(liter)

Ár (Ft) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Dátum: ………………………………. 

……………………………………..                                ………………………………………. 
      ellen rizte                                                                            elszámolta 



7.sz.melléklet 

A TEMSA PRESTIJ SUPER DELUX
típusú közösségi busz 

igénybevételének díjtétele 

Kilométer elszámolás alapján:  

Kategória  
Rétság város Önkormányzata és intézményei 200 Ft/km* 
A társulásban résztvev  települési önkormányzatok 
és költségvetési szerveik 

200 Ft/km 

Egyéb intézmény és magánszemély számára 200Ft/km 

Igénybevétel jellege Bruttó igénybevételi díj Megjegyzés 
Bármilyen, kedvezményre nem 
jogosult igénybevétel 

300 Ft/km  

Diákszállítás el re megadott 
menetrend szerint Bánk 
Tolmács községeknek 

Díjmentes (Kizárólag szorgalmi id ben)

Kistérség önkormányzatai, 
azok intézményei 

250 Ft/km  

Rétság város intézményei, 
folyamatosan m köd  civil 
szervezetei 

200 Ft/km
B változat: 150 Ft/Km 

Esetleges kedvezményen felüli 
igénybevétel 

Intézmények részére 
megállapított kedvezményes 
keret

 Döntés esetén, évente megadott 
keretszámokkal, kizárólag saját 
használatra.

Általános iskola Évi 500 km erejéig 50 Ft/km 2011 évben id áarányosan
M vel dési központ és 
könyvtár 

Évi 100 km erejéig 50 Ft/km Fellép  csoportok 
utaztatásához 

Tanórai munkához nem 
kapcsolódó, iskola 
igénybevétel (Sport.) 

Évi 200 km erejéig 100 Ft/km 2011 évben id áarányosan

Civil szervezetek (Konkrét 
felsorolást javaslok) 

Szervezetenként évi 100 km 
erejéig 100 Ft/km 

Nyugdíjas Kulub   
Hunyadi Klub   
Kerepl  Táncegyüttes   
Polgár rség   
Egyházi igénybevétel Egyházanként 100 km erejéig 

100 Ft/km 
Kisebbségi önkrományzatok Évi 100 km erejéig 150 Ft/km  
Sportegyesületek (Esetleg név 
szerinti felsorolást javaslok) 

Egyenkélnt megadott keret 
szerint 100 Ft/km 

Bejegyzett jogi személyiség ,
helyi sportegyesület ??? 

Polgármesteri hivatal Évi 100 Km erejéig 0 Ft/km Kizárólag kollektív munkatársi 
program egyszeri 
lebonyolításához. 

Egyéb díjak   
Kiállás Rétságon kívüli 
megrendelés esetén 

megtett km eredeti tarifa 
szerint

Autópálya, parkolás, komp A ténylegesen felmerül
kölstégek szerint 

Állásid  A ténylegesen utazási id vel 
töltött id nek megfelel



mértékben 0 Ft/km. Ezt 
meghaladó mértékben 1000 
Ft/óra (éjszakai tartózkosát is 
beleértve)

Gépkocsivezet  szállása 200 Ft és magasabb díjazásnál 
0 Ft. A kedvezményes díjaknál 
a tényleges költség. 

Az egyes keretek nem átcsoportosíthatók, és egymás részére nem átadhatók. 

*(A díjmeghatározás évente felülvizsgálandó, közzétételével lép hatályba)

Fenti viteldíjak tartalmazzák belföldre az autópályadíjat, valamint az ÁFA-t, de nem tartalmazzák 
az egyéb költségeket (külföldi autópálya díj, parkolás, komp átkelés, utánfutó bérlés, 
utasbiztosítás, váltó sof r munkadíja stb.) Az egyéb költségeket a megrendel t terhelik. 

Rétság, 2010. ………………………………… 

                                                                    ………………………………………………. 
                                                                                    Polgármester 



























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

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

1 oldal a 3 oldalból

El terjesztést készítette: aljegyz                                                  El terjeszt : aljegyz

NYILVÁNOS TELEFONFÜLKE ELHELYEZÉSE 

EL TERJESZTÉS 
a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 2011.június 01-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt  Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszer  többség
Képvisel -testület  Min sített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer  bemutatása

A Tisztelt Képvisel -testület 2010.november 25-i határozatában helyt adott a Go-Max Kft (T-
com partner) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmének és hozzájárult a Rétság, Rákóczi út 
24. és 26. számú épületek közötti területen telefonfülke elhelyezéséhez. A határozatban rög-
zítette a közterület foglalási díj megállapítását és érvényesítését. 
A Magyar Telekom M szaki Szolgáltatások Igazgatósága megkereste Jegyz  urat az el z-
ményekben közölt levéllel, melyben kérik a novemberi határozat módosítását. A kérelem 
szerint csak egy telefonfülkét helyeznének el (eleget téve ezzel törvényi kötelezettségüknek), 
ennek megfelel en 1 m2 területre van szükségük. A kérelem szerint mivel törvényi kötele-
zettségnek tesznek eleget, ezért mentesülnek a közterület foglalási díj megfizetése alól.  
Helyi rendeletünk alapján a telefonfülke elhelyezése esetén is közterület foglalási kérelmet 
kell benyújtani. A rendelet melléklete tartalmazza a fülke elhelyezés területfoglalási díjszabá-
sát is. Ezzel szemben a kérelmez  csatolta a F városi Bíróság 3.Gf.75608/2002/4. sz. ítéle-
tét, mely az el terjesztés mellékletét képezi. Az ítélet szerint mivel a szolgáltató közérdek
távközlési szolgáltatást biztosít, és az önkormányzati rendeletnél magasabb szint  jogsza-
bály nem díjfizetési hanem kártalanítási kötelezettséget ír el , így a közterület-használati díj 
kiszabását a bíróság másodfokon is elutasította.  
Az ítélet ismeretében javasoljuk a 2010.november 15-i határozat módosítását és a helyi ren-
delet felülvizsgálatának ütemezését. 

2. El zmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok vég-
rehajtása

290./2010. (XI.25.) kt. határozata 

Tárgy: Go-Max Kft (T-com partner) tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete a Go-Max Kft (Székhelye: 2044 Budaörs, 
Szabadság út 44., T-Partner) részére a tulajdonában lév  Rétság 412/20 hrsz-ú kivett közte-
rületb l a Rétság, Rákóczi út 24. és 26. számú épületek közötti területen telefonfülke elhe-
lyezése céljára 2,0 m2 területet biztosít, a telefonfülke elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájáru-
lását adja.



Nyilvános telefonfülke elhelyezése     2011.06.01. kt ülésére

2 oldal a 3 oldalból 

Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a telefonfülke elhelyezésével kapcsolatban 
szükséges közm egyeztetések illetve más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszer-
zésének kötelezettsége alól. 
Felkéri a jegyz t a közterület foglalási díj megállapítására és érvényesítésére. 

Felel s: Mez fi Zoltán polgármester 
Határid :

Tisztelt Jegyz  Úr! 

Köszönjük, hogy megadták a tulajdonosi hozzájárulást a jelenleg a Rétság, Rákóczi út 41.sz. 
alatt lev  telefonfülke Rákóczi út 24-26 sz. közötti területre történ  áthelyezéséhez. 
 Kérjük azonban, hogy a határozatot a következ k szerint legyenek szívesek módosítani:  
A jelenlegi 2 db készülék helyett 1 db készüléket helyezünk át egy szóló nyilvános telefonfül-
kében, ezért 1m2 területet tervezünk elfoglalni. Tekintettel arra, hogy a nyilvános telefonokat 
kötelezettség alapján üzemeltetjük, és a közterületet rendeltetésének megfelel en vesszük 
igénybe, a közterület használata díjmentes.  Rétságon, a jelenleg hatályos 2003 évi C. tör-
vény az elektronikus hírközlésr l el írása Társaságunkat 2 db nyilvános telefon üzemelteté-
sére kötelezi. 1 db nyilvános állomás a Rétság, Templom u. 2.sz. alatt üzemel, a kötelezett-
ség szerinti második nyilvános telefont tervezzük a Rákóczi út 24-26sz. közötti területre áthe-
lyezni. Kérjük Jegyz  urat, hogy a Képvisel -testületet legyen szíves tájékoztatni kérésünk-
r l, és a módosított engedélyt minél el bb megadni annak érdekében, hogy a 2003 évi C. 
törvény által el írt kötelezettségünket teljesíthessük! 
Segít  közrem ködését el re is köszönjük! 

Üdvözlettel:
Nagy Gáborné  
értékesítési csatornamenedzser Magyar Telekom M szaki Szolgáltatások Igazgatóság  

3. Jogszabályi háttér:
2003.éviC.törvény az elektronikus hírközlésr l
94. § (1) A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közm vek építésénél, korszer sí-
tésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál - a külön 
jogszabályban meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények 
elhelyezésének lehet ségét.
(2) Az elektronikus hírközlési építményt els sorban közterületen vagy meglév  elektronikus 
hírközlési építmények közös eszközhasználatával, illet leg más közüzemi szolgáltató léte-
sítményeinek felhasználásával kell elhelyezni.  
(3) Helyi önkormányzat tulajdonában lév  közterületen elektronikus hírközlési építmény ab-
ban az esetben helyezhet  el, ha e célra állami tulajdonban lév  közterület nem áll rendelke-
zésre, vagy ez utóbbin m szaki okból, illet leg jogszabály tiltó rendelkezése miatt az elhe-
lyezés nem lehetséges. A helyi önkormányzat a létesítmény önkormányzati tulajdonú közte-
rületen való elhelyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás és területhasználati enge-
dély megadását csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a tulajdonosi hozzájárulás meg-
adása különös méltánylást érdeml  települési vagy lakossági érdeket sértene, illetve, ha a 
területhasználati engedély megadása jogszabályban foglalt tilalomba ütközne.
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4. Határozati javaslat
1.

…./2011. (VI.01.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képvisel -testülete 290./2010. (XI.25.) kt. határozatát a követ-
kez k szerint módosítja: 

A Képvisel -testülete a Go-Max Kft (Székhelye: 2044 Budaörs, Szabadság út 44., T-Partner) 
részére a tulajdonában lév  Rétság 412/20 hrsz-ú kivett közterületb l a Rétság, Rákóczi út 
24. és 26. számú épületek közötti területen telefonfülke elhelyezése céljára 1,0 m2 területet 
biztosít, a telefonfülke elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja.  
Ez a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a telefonfülke elhelyezésével kapcsolatban 
szükséges közm egyeztetések illetve más hatósági engedélyek és hozzájárulások megszer-
zésének kötelezettsége alól. 

Felel s: Mez fi Zoltán polgármester 
Határid :

2.
…./2011. (VI.01.) kt. határozat

A képvisel -testület felkéri az aljegyz t a közterület használatára vonatkozó helyi rendelet 
felülvizsgálatára és képvisel -testület elé terjesztésére. 

Felel s: aljegyz
Határid : 2011. augusztus 10. 

Rétság, 2011. május 25. 

Hutter Jánosné 
aljegyz

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

Hutter Jánosné 
aljegyz


