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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 

A 2016. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET  
MEGALKOTÁSA 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXVX. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-
testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, melyben felhatalmazást ad, hogy a helyi 
önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat 
teljesítsék. A rendelet biztosítani kívánja az önkormányzat és az intézmények számára a 
folyamatos, biztonságos működést. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt év során is  rendeletet alkotott az 
átmeneti gazdálkodás szabályairól.  A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet  
megalkotását. A rendelet egyértelműsíti a gazdálkodásért felelősök számára a lehetőségeket 
és a határokat. 
 
Javaslom a cafeteria juttatás folyamatos biztosítását mindazon dolgozók részére, akik arra 2015. 
évben is jogosultak voltak. 
 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, 
mely a költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama 
alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2015. december 04.  
                 
 
                                                                                                           Dr. Szájbely Ernő 
                                                                                                                   PVB elnök 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (XII.30.) önkormányzati 
rendelete a 2015. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól. 

 
 

3. Jogszabályi háttér:   
 

  2011. évi CXCV. törvény 
az államháztartásról 

 
 A helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai 

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben 
legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, 
amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a 
bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján 
megszűnik. 

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig 
vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az 
átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet hatályát vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető 
bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos 
teljesítésére. 

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a 
polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) 
bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési 
rendeletbe beépítve fogadja el. 
 

 
 

4. Rendelet-tervezet:  
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (…..) önkormányzati rendelete  

 
a 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
 
A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
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1. § 

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzata 

2016. évi költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig a helyi önkormányzat 
költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére 
és az előző évi működési kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos 
teljesítésére. 

(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak 
finanszírozása havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának maximum az 
1/12-e lehet.  

(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a bázis előirányzatának 1/12-
ed összegéig engedélyezhetők, beleértve a cafeteriát is, mindazon önkormányzati és 
intézményi dolgozó vonatkozásában, akik 2015-ben is részesültek ebben az 
ellátásban. 

(4) Az előző évben teljesített, de a 2016. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint 
teljesíthetők. 

(5) A 2016. január, február hónapban realizálódó - 2016. évben meghozott döntések 
szerinti – kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetők. 

 
2. § 

 
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett 
bevételeket és kiadásokat be kell illeszteni a 2016. évi költségvetési rendeletbe. 
 

3. § 
 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által 

meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám 
megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy 
vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A 
Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában a létszám-stopot 
fenntartja. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási 
jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt 
szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet 
betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét zárolni kell, ezek 
csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel.  A nem kötelező 
személyi jellegű kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve -  minden esetben a 
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett 
pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az 
elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek 
az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat 
naprakészen vezetni. 

(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes 
engedélye szükséges. 
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(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása 
előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni. 

 
 

4.§ 
 
Ez a rendelet 2016. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti. 
 
 
 
                   Hegedűs Ferenc                                                       Dr. Varga Tibor 
                      polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2015.  ……………….       …………. 
 
 
                Dr. Varga Tibor 
  jegyző 
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Indokolás 
 

Általános indokolás 
 
 A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását. 
 
 

Részletes indoklás 
 

1.§ 
 

Konkrétan meghatározza, hogy az önkormányzat, az intézmények a 2015. évi 
működési bázis (eredeti) előirányzat 1/12 arányában használhatnak fel 
előirányzatot a költségvetési rendelet elfogadásáig. A bázis előirányzat 
felhasználási jog kiterjed a nem kötelező juttatásként biztosított cafeteria 
rendszerre is, mindazon dolgozók részére, akik a juttatásra 2015. évben 
jogosultak voltak.  
 

2. § 
 

A felhasznált előirányzatokat a 2016. évi költségvetésbe be kell építeni, ezek a 
tételek szerves részei lesznek a következő évi gazdálkodásnak.  
 
 

3.§ 
 

Fenntartja a 2006-2007. években bevezetett létszámstop intézményét. 
Fenntartja a szerződések testületi jóváhagyásának kötelezettségét. Kiterjeszti a 
felelősségi rendszert az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket 
megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmára, az elszámolásokhoz 
szükséges dokumentumok helyességére, valamint az elszámolások alapját 
képező nyilvántartások, dokumentumok naprakész vezetésére. 
 
 

4.§ 
 

A hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik. 
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 

megfelelően 
 
 
 

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

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita  
                                                                                      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat szervezeti és működési sza-
bályairól szóló önkormányzati rendelet alapján „ A képviselő-testület szükség szerint, illetve 
saját munkaterve alapján évente legalább 6 ülést tart.”  
A munkatervet a tárgyévet megelőző december havi ülésen, a polgármester terjeszti a Képvise-
lő-testület elé. 
A munkaterv összeállításához javaslatot kértem. A munkaterv az összeállításhoz saját és 
munkatársaim javaslatán túl más javaslat nem érkezett.  
 
A 2016. évi munkaterv-tervezetbe az előre látható témák kerültek napirendi javaslatként felvé-
telre. A napirendek száma a beérkezett kérelmek, kötendő szerződések miatt jelentősen emel-
kedni fog.  

 
 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2015. december 09. 
 
 
 
                                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-

hajtása:  
2015. évi munkaterv 

 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati 
rendelet 12-13.§ 
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. évi munkatervéről készí-
tett előterjesztést. 
A Képviselő-testület a határozati javaslat mellékletét képező 2016. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek 

Január 21. csütörtök 16,00 óra 
 
(SZB. ülés időpontja: január 18. hétfő 15.00 óra  
(PVB. ülés időpontja: január 19. kedd 16.00 óra  
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 7. péntek 12.00 óra  
 

1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2016. évi térítési 
díjának megállapítása  

Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság  

 
2) Szociális rendelet módosítása 
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

                                                     Szociális Bizottság  
 
 

3) 2016. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  
                                               Szociális Bizottság  

 
4) Polgármester 2016. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
5) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
6) Cafetéria szabályzat felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
7) Helyi építési szabályzat felülvizsgálatának előkészítése 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
8) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
9) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 

végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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10)  Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  

 
Február 25. csütörtök 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: február 22. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: február 23. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 11. péntek 12.00 óra  
 
1) 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság  
 
2) 2015. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
3) Ebrendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Rétság helységnév használatáról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
Meghívandó: közbeszerzési szakértő  
 
6) Családsegítő központ létrehozása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
7) Rétság Város Sportkoncepciójának elfogadása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
8) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi tevékenységéről, 
valamint a 2016. évi munka és rendezvénytervéről  
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
9) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2016.évi támogatására  
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,   
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10) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
11) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
12)  Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
ZÁRT ÜLÉS  
1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Március 24. csütörtök 16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: március 21. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: március 22. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 10. péntek 12.00 óra 
 
 
2) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója  
Előterjesztő: rendőrkapitány  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
Meghívandó: megyei főkapitány  
 
3) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2013-2015. évi munkájáról,  
Előterjesztő: Salgai György városgondnok  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013-2015. évi működéséről   
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
5) Sport és civil szervezetek 2016.évi támogatási pályázatainak elbírálása  
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,   
 
6) 2016. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása  
Előterjesztő: Salgai György városgondnok  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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7) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
8)  Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
9) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
10) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
11) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Április 21. csütörtök  16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: április 18. hétfő 15,00.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: április 19. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: április 07. péntek 12.00 óra 

 
1)  Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítéséről, a pénzmaradvány 
elszámolásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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Május 26. csütörtök 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: május 13. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: május 24. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 12. péntek 12.00 óra 
 
1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról  
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól   
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
 
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
Június 23. csütörtök  16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: június 20. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: június 21. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: június 9. péntek 12.00 óra 
 
1) 2016. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság   
 
2) A képviselő-testület 2016. évi munkatervének módosításáról  
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk 
helyzetéről  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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4) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.   
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. 
taggyűléséről, illetve a 2015. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról,   
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
7) Tájékoztató a szabadságállományokról 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
9)Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
10) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
 
Augusztus 25. csütörtök 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: augusztus 22. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: augusztus 23. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 11. péntek 12.00 óra 
 
1) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetés féléves teljesítéséről.   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
3) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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4) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Szeptember 22. csütörtök 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: szeptember 19. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: szeptember 20. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: szeptember 08. péntek 12.00 óra 
 
1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása   
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat kiírása, pályázati feltételek 
meghatározása  
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
Október 27. csütörtök 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: október 24. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: október 25. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: október 13. péntek 12.00 óra 
 
1) 2017. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
2) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
 
November 17.  vagy november 24. csütörtök 16,00 óra 
                              Közmeghallgatás 
 (SZB ülés időpontja: november 21. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: november 12. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 10. péntek 12.00 óra 
 
 
1) Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetése időarányos teljesítéséről.   
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
2) A helyi adók mértékének megállapítása  
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság   
 
3) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása   
Előterjesztő:jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság  
 
4) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
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December 15. csütörtök 16,00 óra 
 
 (SZB ülés időpontja: december 12. hétfő 15.00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: december 13. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 01. péntek 12.00 óra 
 
1) A 2016. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

 
2) A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása  
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
4)  Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
5) 2017. évi hulladékszállítási szerződés elfogadása 
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről.  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
7) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
 
8) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  
-  
 
 
 
Lakossági fórum:  2016. április  …...  kedd 18:00 óra  
Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2016. évi 
feladatokról  
Előterjesztő: polgármester-  
-  
A munkatervet a képviselő-testület …./2015. (XII.18.) határozatával elfogadta. 
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Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella, Máté Virág és Dabasi Kornélia      

Előterjeszti:Hegedűs Ferenc polgármester                        
TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL 

ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 
 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 228/2015. (XI.20.) Kt határozat értelmében a követelések állományának átdolgozása után  
az alábbiakban adok tájékoztatást a kintlévőségekről.  
 
Adótartozások   
2015. 10. 31. 
Tartozás  Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás 
Építményadó  (13 adós)  18.684 1.437
Kommunális adó (139 adós) 1.984 14
Iparűzési adó (69 adós) 6.353 92
Gépjárműadó (164 adós) 3.106 19
Talajterhelési díj (9 adós) 1.673 185
                                 31.800   
 
A követelésállomány 2015. 08. 31-hez képest 1.102 eFt-tal nőtt. A tényleges adósok szá-
ma 322 fő, mivel egy adózó több adónemben is tartozhat. A 322 adózóból 13 adózónak 500 Ft 
alatti a tartozása.  
 
Építményadóban, kommunális adóban, gépjárműadóban és talajterhelési díjban a hátralék 
nőtt, iparűzési adóban csökkent. 
 
Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2015. 09. 01-2015. 10. 31. időszak között: 
Építményadó  
 
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 
17.676 0 14.978 11 13.959 18.684 0 

 
 
Kommunális adó  
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Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 
1.846 62 3.481 281 3.152 1.984 152 

 
Iparűzési adó  
 
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 
7.711 22.097 142.569 2.079 143.428 6.353 23.677 

 
Gépjárműadó  
  
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 
2.446 77 7.376 144 6.664 3.106 169 

 
Talajterhelési díj  
 
Nyitó Tárgyidőszak Befizetés Záró 
tartozás túlfizetés előírás törlés  tartozás túlfizetés 
1.019 35 794 67 75 1.673 37 

 
Talajterhelési díj bevallás ellenőrzést végeztünk az elmúlt 5 év bevallásaival kapcsolatban.  A 
bevallásban szereplő talajterhelési díjat még nem mindenki fizette meg, ezért a talajterhelési 
díjjal tartozók száma és az összege nőtt. 
 
2015. október 15-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölött 19 adós, 50-100 eFt 
között 10 adós tartozik. A jelentős összeggel tartozók száma az előző listához képest 5 adó-
zóval csökkent.  
 
Végrehajtónál jelenleg 66 adózó van, 3.693 eFt adótartozással és 837 eFt pótléktartozás-
sal. 
2015. 09. 01. és 2015. 10. 31. között Dr. Balla Zoltán végrehajtónak átadtunk 14 adózót vég-
rehajtásra 562 eFt adó- és 53 eFt pótléktartozással.  
Az önálló bírósági végrehajtó utalt 2015. 09. 01. és 2015. 10. 31. között összesen 319 eFt-ot: 
178 eFt-ot iparűzési adóra 
115 eFt-ot gépjárműadóra 
18 eFt-ot kommunális adóra 
8 eFt-ot késedelmi pótlékra 
NAV-hoz 6 adózót adtunk át 1.554 eFt adó és 58 eFt pótléktartozással végrehajtásra az 
elmúlt időszakban.  
A NAV-hoz összesen így 8 adózó van átjelentve végrehajtásra 13.009 eFt adó- és 1.705 eFt 
pótléktartozással. 
 
Az elmúlt időszakban nyomon követtük azon adózók befizetésit, akik részletfizetést kértek és 
kaptak is. Jelenleg 25 adósunk teljesíti a részletfizetését. Az elmúlt időszakban 3 adós rész-
letfizetést kapott. Két adózónál a részletfizetési kérelem elbírálása folyamatban van. Egy adózó 
fizetési halasztási kérelmet nyújtott be, az adózót hiánypótlásra szólítottuk fel. 
 
Kiküldtünk 354 db értesítést az adózóknak 2015. 10. 16-án 40.781 eFt tartozásról. 
 

Adónem Tartozás 1.000 Ft-ban 
Építményadó                        17.708 
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Kommunális adó                                                     2.002 
Iparűzési adó                       11.151 
Gépjárműadó                     3.358 
Talajterhelési díj                                     980 
Késedelmi pótlék                            5.582  
Összesen            40.781  

 
Az értesítés tartalmazza, hogy ha az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül nem 
fizeti meg az adós a gépjárműadó tartozását, gépjárműve forgalomból kivonásra kerül.  
Az értesítés tartalmazza, ha tartozását a megjelölt határidőre nem fizeti meg az adós, vagy már 
a gépjármű nincs a tulajdonában, vagy forgalomból kivonatta a gépjárművét, végrehajtási eljá-
rást kezdeményezünk a tartozására.  
 
Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre a tartozásukról, tájékoztatást kaptak. Akinek az 
egyik adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozása, kérésére 
átvezettük.  
 
Felszámolás alatt 9 adózó van, adótartozásuk 4.413 eFt, pótléktartozásuk 984 eFt. A fel-
számolási eljárás jogerős befejezése után törölni lehet a tartozást, amennyiben követelési igé-
nyünk nem kerül kiegyenlítésre. 
1 adózó kényszertörlési eljárás alá került az elmúlt időszakban, adótartozása nincs, pót-
léktartozása: 297 eFt. 
 
Beszámoló a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról: 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatala nyilvántartás szerint Dr. 
Balla Zoltán önálló bírósági végrehajtó: 
-végrehajtási jogot jegyeztetett be Rétság Város önkormányzata javára 1 adózónál 699 eFt 
adótartozásra és járulékaira, 
-jelzálogjogot jegyeztetett be Rétság Város önkormányzata javára 7 adózónál 473 eFt adó-
tartozásra és járulékaira. 
- jelzálogjog bejegyzési kérelmet küldött kezdeményezésünkre Dr. Balla Zoltán a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Földhivatalának 4 adózónál 267eFt adótartozás-
ra és járulékaira. 
 Bejegyzett 

követelés 
összege (eFt) 

Bejegyzés típusa Dátum Megjegyzés 

1. 699 végrehajtási jog 2014.04.14. végrehajtóhoz átadva behajtásra, vég-
rehajtási jog bejegyezve 

2. 59 jelzálogjog 2015.03.02. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

3.           87 jelzálogjog 2015.04.22. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

4.           58 jelzálogjog 2014.04.22. tartozását kifizette, jelzálogtörlés fo-
lyamatban 

5.           70 jelzálogjog 2015.06.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

6.           57 jelzálogjog 2014.07.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

7.           77 jelzálogjog 2014.11.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

8.           65 jelzálogjog 2014.09.23 végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyezve 

9.           51 jelzálogjog 2015.10.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyzése folyamatban van 
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10.           51 jelzálogjog 2015.10.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyzése folyamatban van 

11.           70 jelzálogjog 2015.10.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyzése folyamatban van 

12.           95 jelzálogjog 2015.10.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, jelzá-
logjog bejegyzése folyamatban van 

 
 
A kifüggesztett adóslistán összesen 29 adózó szerepel. Közülük: 
-4 adózót átadtunk NAV-hoz behajtásra, adótartozásuk 728eFt, ez 4 adózó ingatlantulajdonnal 
nem rendelkezik, jelzálogjog bejegyzés nem lehetséges. 
-1 adózó részletfizetést kért és kapott adótarozása:741eFt. 
-1 adózó ellen végrehajtási eljárás indult tartozása 367 eFt, ingatlantulajdona nincs, jelzálogjog 
bejegyzés nem kezdeményezhető. 
-6 adózó felszámolási eljárás alatt van, adótartozásuk 4.653 eFt. A felszámolási eljárás alatt 
lévő adózók közül 4 adózónak nincs ingatlana, 2 adózó ingatlantulajdonnal rendelkezik. A fel-
számolási eljárásokhoz csatlakoztunk követelési igényünk benyújtásával, jelzálogjog bejegyzés 
nem történt a felszámolási eljárás megkezdése előtt. 
-1 adózónál felszámolási eljárás megkezdése van folyamatban, adótartozása15.370 eFt. Ingat-
lanára végrehajtási jog volt bejegyezve, ingatlanát eladta. 
-16 adózó tartozását átadtuk végrehajtónak behajtásra: 
 Ebből: -    6 adózónak nincs a tulajdonában ingatlan, tartozásuk 795 eFt. 

- 4 adózótól letiltás van folyamatban, tartozásuk 230 eFt 
- 6 adózónál jelzálogjog vagy végrehajtási jog van bejegyezve, vagy a bejegyzés fo-

lyamatban van, tartozásuk 745 eFt 
 
 
Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői 
intézkedésekről: 
 
Polgármesteri intézkedések: 
Kezdeményeztem Rétság Város Önkormányzatának ügyvédjénél a legnagyobb adótartozással 
rendelkező cég felszámolási eljárását. A felszámolás elindult, a napokban fizettük be az eljárá-
si díjat.  A cég adótartozása 15.370 eFt, pótléktartozása 2.871 eFt. 
A Kormányhivatal illetve a KLIK közüzemi tartozásának rendezése érdekében személyesen 
közreműködtem. A Kormányhivatal ígéretet tett arra, hogy december 31-ig minden számlát 
kifizet.  
A helyi adóval kapcsolatos kérések esetén az ügyfelek meghallgatása után tájékoztattam az 
érdemben segíteni tudó munkatárs személyéről, ha szükséges közösen konzultált az ügyinté-
zővel és az ügyféllel. Az adótitok miatt igyekszem elkerülni ezeket a beszélgetéseket, de több 
alkalommal nem lehetséges.  
Talajterhelési díjtartozás miatt egy ügyfél érdekében személyesen konzultáltam a DMRV mun-
katársával (az ügyfél csatornára rákötött, a rákötést többször bejelentette, de a szolgáltató 
szennyvízdíjat továbbra sem számláz részére, és a Polgármesteri Hivatal felé is úgy nyilatko-
zik, hogy talajterhelési díj fizetésére kötelezett). Eredményes közreműködése esetén az adózó 
nevéről jelentős összegű adótartozás kerül törlésre.  
 
Jegyzői intézkedések: 
A jegyző átszervezte a végrehajtási folyamatot a Polgármesteri Hivatalban. Az adók módjára 
behajtandó köztartozásokat áttette az adóügyintézőtől a szociális ügyintézőhöz. Az adóügyin-
tézőnél így csak a helyi adók ügyintézése, és az adótartozások behajtása maradt. Jegyzői 
kezdeményezésre a NAV-hoz is küldtünk behajtásra tartozókat. Az egyéb követelések tekinte-
tében figyelemmel kíséri a fizetési felszólítások kiküldését, és a beérkezett befizetéseket. 
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Folyamatos konzultációt folytat a fizetési nehézséggel küzdő, de tartozását rendezni kívánó 
ügyfelekkel. Tájékoztatja őket a részletfizetési lehetőségekről. 
Július óta folyamatos konzultáció folyik a Rákóczi út 32. szám alatt lévő vegyes használatú 
épület költségeinek megtérítése érdekében. Egy partner szerződése már aláírás alatt van 
(Centrum). Tovább egyeztet a KLIK-kel a pedagógiai szakszolgálat és a zeneiskola részek 
szerződése tárgyában.  
 

  
 
Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások: 
 
Lakbér: Három fő tartozik összesen lakbérrel 74.345.- Ft értékben. A tartozás nem változott az
előző beszámolóhoz képest. Kettő bérlő folyamatosan fizeti az elmaradásait, egy bérlő viszont
már nem tartózkodik az ingatlanban, fizetési felszólításra sem reagált. A volt bérlő munkahely-
lyel, vagyontárggyal nem rendelkezik, jelenleg GYES-en van. 
 
Közterület és hirdetőtábla: Közterület használat tartozás a Piactéren lebontott faházak tulaj-
donosai közül 2 fő, összege 52.200.- forint. A hirdetőtáblák használati díjával 6 fő tartozik ösz-
szesen 117.346.-  forinttal. Négy fő korábbi évekről fennmaradó tartozása ebből 107.440.- fo-
rint. Hirdetőtábla használati díjaknál előző beszámolóhoz képest változás nem történt. 
 
Bérleti és egyéb szolgáltatások továbbszámlázása: Rezsi díjak továbbszámlázása tekinte-
tében a Polgármesteri Hivatal épületében 325.583.- forint tartozása van két bérlőnek, mely egy
havi továbbszámlázott szolgáltatás díja. A gimnázium épületéhez kapcsolódóan 367.834.- fo-
rint (egy havi) rezsi díj tartozás mutatkozik. Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás tartozása van
még 1 főnek: 14.606.- Ft. Két fő bérleti díj tartozása 110.328.- forint. 
 
Köztemetés részletfizetési kérelmek miatt lejárt tartozása van 1 főnek, összesen 100.000.-
forint. A hozzátartozó információink szerint a közelmúltban munkahelyet létesített, kezdemé-
nyezzük a letiltást.  
 
Bértartozása 5 főnek van jogalap nélküli számfejtés táppénz korrekciója miatt 112.252.- forint.
A bértartozások a tanfolyamot végző közmunkások miatt keletkeztek. A betegállományokról
késő kaptunk információt, a számfejtés akkora megtörtént.  
 
Étkezési térítési díjak: Az Iskolai intézményi étkezésnél október 10-én hátralék 486.624.- Ft.  
A tartozás 42 fő étkezési térítési díja, ez 194.610.- forinttal nőtt az előző beszámolóhoz ké-
pest.  Térítési díj befizetés a 16-i héten lesz, válhatóan a tartozások nagy része rendeződik. 
Szociális étkezőink közül 5 fő tartozik térítési díjjal. A hátralék összege 45.715.- forint, 
18.383.- forinttal kevesebb, mint az előző befizetések után. Tartós tartozása négy főnek van, 
az egyik igénylő az ellátásból már kizárásra került. A térítési díj tartozásokról felszólításokat 
küldtük, a tartozások jelentős részét részben vagy egészben meg is fizették. 
 
Óvodai intézményi étkezés: Óvodai intézményi étkezés tartozás 5.600.- forint 1 fő gyermek 
térítési díja. Ez 33.950.- forinttal kevesebb, mint az előző befizetések után 
 
A hátralékosoknak folyamatosan küldünk fizetési felszólítást, ill. amennyiben lehetőség van rá 
telefonon vagy személyesen is figyelmeztetjük az ügyfeleket a tartozásukra. 
   
Lakástámogatás: Az OTP Bank Nyrt. vezeti a visszatérítendő önkormányzati támogatásokat. 
Negyedévente kapunk tájékoztatást a befizetésekről, tartozásokról. A októberi értesítés szerint 
22 fő tartozik 3.117 eFt-tal. Ebben az időszakban egy fő rendezte hiteltartozását. 
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Megnevezés Nyitó   
állomány 

Lejárt     
határidejű 

előírás 

Összes 
tartozás

Összes 
befizetés

Jelenlegi 
hátralék 

Követelés 
változás

Lakbér 74 345 103 300 177 645 103 300 74 345 0
Közterület 52 200 0 52 200 0 52 200 0
Hirdetőtábla 117 346 0 117 346 0 117 346 0
Bérleti díj 0 1 794 902 1 794 902 1 684 574 110 328 110 328
Továbbszámlázott 
szolg. önk. 

308 272 626 651 934 923 552 483 382 440 74 168

Továbbszámlázott 
szolg. ph 

0 335 583 335 583 10 000 325 583 325 583

Köztemetés 100 000 0 100 000 0 100 000 0
Iskola étkezés tér.díj 292 014 1 148 536 1 440 550 953 926 486 624 194 610
Szoc.térítési díj 64 098 258 825 322 923 277 208 45 715 -18 383
Óvoda térítési díj 39 550 231 700 271 250 265 650 5 600 -33 950
Munkabér 112 252 0 112 252 0 112 252 0
OTP lakástám.hitel 3 168 000 3 168 000 51 161 3 116 839 -51 161
Összesen: 4 328 077 4 499 497 8 827 574 3 898 302 4 929 272 601 195

 
Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, Rendszeres szociális se-
gély) 
 
Aktív korúak ellátásra való jogosultságok megszüntetésével és visszafizetési kötelezettségek 
teljesítésével kapcsolatosan 2015. október 31. napjáig az alábbi tájékoztatást nyújtom: 
 
 

 Követelés nyitó ál-
lománya  

2015. augusztus 31-
én 

Csökkenés 
összege Csökkenés oka 

Követelés záró állo-
mánya  

2015. október 31-én 

1 60.800.- 1.500.- Részletfizetés 59.300.- 
2 1.929.- 1.929.- Munkabérből való letil-

tás 
0.- 

3 3.402.- 3.402.- Munkabérből való letil-
tás 

0.- 

4 6.621.-   6.621.- 
Összesen 72.752.- Ft. 6.831.-  65.921.- 
 
Fentieket figyelembe véve az Önkormányzat aktív korú ellátások tekintetében 2015. ok-
tóber 31. napján az összes követelésállománya: 65.921.- Ft.  
 
Ez az előző beszámolóhoz képest 6.831.- Ft-os csökkenést jelent az aktív korú ellátások 
tekintetében. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen 
 
 
Rétság, 2015. december 8. 
 
             
                                                                                                Hegedűs Ferenc 
                                                                                                      polgármester 
 



Tájékoztató követelések állományáról                                                                   2015. 12.18-i. kt ülésére 

7 
 

2 Jogszabályi hivatkozások 
---- 
 
3 Határozati javaslatok 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

….../2015.(XII.18.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat köve-
telésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul 
veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintet-
től - a jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – továbbra is 
aktív közreműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.    
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
              
 

 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tar-
talmaz.  

 
 
 
 

Dr. Varga Tibor 
         jegyző 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

2016. ÉVI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jelenleg hatályos – hulladékszállításra vonatkozó szerződésünk 2015. december 31. nappal 
lejár. Az önkormányzat kötelező feladata gondoskodni a háztartásokban keletkezett hulladék 
elszállításának biztosításáról. A 2016. évi feladatellátás biztosítása érdekében megkértük a 
Zöld Híd Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től a szerződéstervezetet.  
 
A szolgáltató hasonló szintű szolgáltatást kíván nyújtani, mint azt már az elmúlt években meg-
szoktuk. 
 
Az előző évben kaptunk kiegészítő tájékoztatást a további lehetőségekről, például zöldudvar 
megnyitása, önkormányzati támogatás fogadásának lehetősége. A most megküldött anyag mel-
lé egyéb tájékoztatás nem érkezett. A szerződés-tervezet 3. pontja utal arra, hogy 2016. évben 
is lehetőség van kiegészítő szerződés megkötésére. 
 
„3) A Közszolgáltató, az Önkormányzat által esetlegesen nyújtott közszolgáltatási 
támogatást kizárólag az adott, támogató település lakossága vonatkozásában érvé-
nyesíti. A 2014. január 1. után keletkezett, éves szinten be nem hajtható (NAV igazolással 
ellátott) díjtartozások közszolgáltatási árnövelő hatása csak településenként lebontva érvé-
nyesülhet.” 
 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2016. évben is támogatni kívánja a lakosságot 
a hulladékszállítás költséginek enyhítése céljából, a szolgáltatóval tárgyalásokat kell kezdeni a 
kiegészítő szerződés megkötése céljából.  
 
Fontosnak tartom, hogy tisztázásra kerüljön, a szolgáltatás díjának kiszámíthatónak kell len-
nie. El kell kerülni a 2015. évben tapasztalt „magánakciókat”, amikor a szolgáltató önállóan 
döntött az önkormányzati támogatás elszámolásának ütemében. A lakosság a novemberi szám-
lákat a mai napig reklamálja, többen nem értik a számla tartalmát. Ki kell kötni továbbá, hogy a 
szolgáltatás ellenértékét éves szinten számlázza a szolgáltató. 
 
A fenti feltételek megfogalmazása mellett javaslom a hulladékszállítási szerződés megkötését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
Rétság, 2015. december 9.  
 
 
                                                                                                             Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- korábbi évek hulladékszállítással kapcsolatos döntései 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi ön-
kormányzati feladatok különösen: 

19. hulladékgazdálkodás; 
 

4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékszállításra érkezett 
szerződés-tervezet elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a lakossági hulladékszállításra 2016. évre a Zöld Híd Régió Kft-vel kíván 
szerződést kötni. A határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hege-
dűs Ferenc polgármestert a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
A lakosság részére a Képviselő-testület 2016. évben is biztosítani kívánja az ingatlanonkénti 
havi 1.250 Ft-os (éves szinten 15.000 Ft) támogatást. A kiegészítő szerződés előkészítése ér-
dekében felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy személyes tárgyalásokat kezdeményez-
zen a szolgáltatóval. A támogatás összegét a 2016. évi költségvetés összeállításakor ütemezni 
kell. 
 
Az ingatlanonkénti havi 1.250 Ft-os támogatásról a szolgáltatóval szerződést kell kötni. 
 
A Képviselő-testület nyomatékosan felhívja a szolgáltató figyelmét, hogy a szolgáltatás 
díjának kiszámíthatónak kell lennie, tartózkodjon a 2015. évben (július és november hóna-
pokban) történt egyedi számlázási szokásoktól. A számlázási időszak a szerződéssel fedett 
időszakra vonatkozzon. 
 
Határidő: szerződés aláírására és a határozat megküldésére 2015. december 31.,  
                támogatás ütemezésére szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese                       

2016. évi belső ellenőrzési terv és szerződés jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján Belső Ellenőrzési Programot 
kell készíteni, amely – összhangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza 
a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési célokat. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 119. §. (3)-(4) 
bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott – belső 
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló 
források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
Rétság Város Önkormányzata a belső ellenőrzési tevékenység ellátását külső szolgál-
tató bevonásával kívánja biztosítani. 
A belső ellenőrzés hatóköre kiterjed az önkormányzatra és az általa irányított költségve-
tési szervekre. 
A belső ellenőrzési tevékenység módszertani útmutatója az államháztartásért felelős 
miniszter által kiadott Belső Ellenőrzési Kézikönyv minta alapján kidolgozott Rétság Vá-
ros Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve.  
 
Az Önkormányzat hosszú távú programja összhangban a belső ellenőrzési célok-
kal: 

• az  önkormányzat  tevékenységében  a  szabályosság,  gazdaságosság,  hatékonyság  és 
eredményesség szempontjainak szem előtt tartása, 

• kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés erősítése, 

• a szolgáltató közigazgatás fejlesztése, 

• a lakossággal való kapcsolattartás, 

• a sport, mint az egészséges életmódot meghatározó tényező biztosítása, 

• közművelődési lehetőségek biztosítása, 
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• a szociális ellátásoknál a rászorultság elvének érvényesítése, 

• városüzemeltetési feladatok hatékony ellátása, 

• településfejlesztési célok megvalósítása, 

• intézményfejlesztési célok megvalósítása, optimális intézményrendszer kialakítása, 

• pályázati lehetőségek feltárása, kihasználása, 

• ésszerű vagyongazdálkodás biztosítása, 

• a költségvetési politika stabilitása, önerőképesség növelése,  saját bevételi  lehetőségek 
feltárása. 

A belső ellenőrzés és a vezetés feladata annak vizsgálata, hogy a működtetett koc-
kázatkezelési, ellenőrzési és irányítási rendszerek és eljárások megfelelnek-e a kö-
vetelményrendszernek. Természetesen a felsorolt számtalan cél minden évben nem 
kerülhet ellenőrzésre. Az ütemterv összeállításánál figyelembe kell venni az előző 
évben elvégzett ellenőrzéseket is. 
Az ellenőrzés hatóköre kiterjed mind a jogszabályok, mind a felhatalmazás és a sa-
ját hatáskörben helyileg kiadott szabályzatok, irányelvek, eljárások betartásának el-
lenőrzésére. 
A belső ellenőrzés célja az önkormányzat egészére kiterjedő egységes ellenőrzési 
rendszer keretében a folyamatos és rendszeres ellenőrzés alapjainak megteremtése 
és továbbfejlesztése, a rendszerek vizsgálata, ellenőrzése. 
A program és az éves belső ellenőrzési terv összeállítását megelőző kockázatelem-
zéshez a főfolyamatok kockázati kitettségét kell értékelni, ezek a főfolyamatok: 

• költségvetési tervezés, előirányzat kezelés, 

• bevételi előirányzatok teljesítés, 

• kiadási előirányzatok felhasználása és számviteli elszámolása, 

• a szervezet szabályozottsága, belső kontrollok megbízhatósága, 

• számviteli nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatás, 

• pénzügyi műveletek szabályossága, 

• vagyongazdálkodás, 

• céljelleggel nyújtott támogatások, 

• közbeszerzési tevékenység. 

Vizsgálni kell a kockázati tényezőket és értékelni kell azokat. ezek: 
• a belső kontrollok minősége, 

• pénzügyi szabálytalanság valószínűsége, 

• szakértelem hiányának, emberi mulasztásnak a valószínűsége, 
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• gazdasági környezet hatása, 

• a rendszerek komplexitása, 

• gyakori változások (szervezeti, jogszabályi, személyi), 

• vezetőség aggályai, ellenőrzési tapasztalat hiánya. 

A belső ellenőrzési feladatellátás hátteréül szolgáló munkafeltételeket a Jegyző  
biztosítja. Biztosítani kell a belső ellenőrzés feladataival kapcsolatos informatikai támo-
gatottságot, a szükséges joganyagokhoz való hozzáférést, az eszközök használatát. 
 
2015. évben belső ellenőrünk az éves tervnek megfelelő vizsgálatokat elvégezte. A bel-
ső ellenőrzés tapasztalatai, a folyamatos konzultáció segítette munkánkat.  A Belső El-
lenőrzési Kézikönyv rendelkezésünkre áll. Belső ellenőrünk elkészítette a 2016. évi ter-
vét, mely az alábbi feladatokból állna: 
 

 
 

2016. I- negyed év:  

• A 2016. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése 
• A 2015. évi költségvetési beszámoló összeállításának ellenőrzése 

2016. II. negyedév 

• Bevételi előirányzatok alakulása, térítési díjak beszedése, megállapodások 

2016. III. negyedév 

•  A közbeszerzési tevékenység vizsgálata 

2016. IV. negyedév 

• Az eszközbeszerzések összhangja a költségvetéssel 
• Analitikus nyilvántartások vizsgálata 

Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációt az Bel-
ső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján kell a vizsgálatokat le-
bonyolítani. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 01. 
                                                                                                               
 

       Fodor Rita 
                                                                                                  jegyző általános helyettese 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
A témakör bemutatásánál részletezve, továbbá 

2015. évi Belső Ellenőrzési Terv. 

Az Önkormányzatnál évente vizsgálni kell a közbeszerzési tevékenység szabályszerű-
ségét a támogatások (különös tekintettel az Európai Uniós) felhasználását és elszámo-
lását. 

A magas kockázati kitettség miatt minden évben szükséges ellenőrizni a kiadási elői-
rányzatok felhasználását. 

A bevételi előirányzatok teljesítésének és a pénzkezelésnek, valamint a vagyongazdál-
kodás ellenőrzésére legalább 2 évente kell sort keríteni. 

 

2015. I- negyed év:  

• A 2015. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése 
• A 2014. évi költségvetési beszámoló összeállításának ellenőrzése 
• Az ingatlan nyilvántartás (kataszter) vizsgálata 

2015. II. negyedév 

• A 2013. évi leltár utóellenőrzése 
• A pénzeszközátadások elszámolásának ellenőrzése (megállapodás és a felhasználás alap‐

ján) 

2015. III. negyedév 

•  A közbeszerzési tevékenység vizsgálata 
• A belső szabályozottság ellenőrzése, a szabályzatok aktualizálása az Önkormányzat Hiva‐

talánál és az intézményeknél 

2015. IV. negyedév 

• A személyi anyagok kezelésének utóellenőrzése. 
• A létszám alakulása és a bérelőirányzatok felhasználása 
• A gépjármű üzemeltetés szabályszerűsége 

Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációt az Bel-
ső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján kell a vizsgálatokat le-
bonyolítani. 
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Kivonat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2014. november 21. napján megtartott  nyílt üléséről 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

177/2014. (XI.21.) számú határozata 
 
 
 

Tárgya:  Belső ellenőri megbízási szerződés és a belső ellenőrzés 2015. évi tervének jóváha-
gyása 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kontroll Plussz Bt. 2015 évi 
megbízási szerződését és a Rétság Város Önkormányzat szervei és intézményei belső ellenőr-
zési program és terv előterjesztését.  
 
Rétság Város Önkormányzata 2015 évre elfogadja a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződést. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést 
aláírja.  
 
A belső ellenőrzés költségeit a 2015. évi költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő:  2014. november 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

A témakor bemutatásánál részletezve 
 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kontroll Plussz Bt. 2016 évi 
megbízási szerződését és a Rétság Város Önkormányzat szervei és intézményei belső ellenőr-
zési program és terv előterjesztését.  
 
Rétság Város Önkormányzata a 2016. évi belső ellenzési programját az alábbiak szerint elfo-
gadja: 
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2016. I- negyed év:  
• A 2016. évi költségvetés összeállításának ellenőrzése 
• A 2015. évi költségvetési beszámoló összeállításának ellenőrzése 

2016. II. negyedév 
• Bevételi előirányzatok alakulása, térítési díjak beszedése, megállapodások 

2016. III. negyedév 
•  A közbeszerzési tevékenység vizsgálata 

2016. IV. negyedév 
• Az eszközbeszerzések összhangja a költségvetéssel 
• Analitikus nyilvántartások vizsgálata 

 

Az ellenőrzési tervben szereplő témák vizsgálatához szükséges dokumentációt az Bel-
ső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók, annak alapján kell a vizsgálatokat le-
bonyolítani. 
 
 
Rétság Város Önkormányzata jóváhagyja a határozat mellékleteit képező belső ellenőrzésre 
vonatkozó megbízási szerződést. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést 
aláírja.  
 
A belső ellenőrzés költségeit a 2016. évi költségvetésben tervezni kell. 
 
Határidő:  2015. december 21. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Megbízási szerződés 
 
 
mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság Rákóczi u. 20.) 
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről Kontroll Plusz Könyvvizsgáló 
Gazdasági Tanácsadó Bt (1038 Budapest Dűne u. 12. fszt.1.) mint Megbízott 
(továbbiakban: Megbízott) között az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. 
 
1. A szerződés tárgya és tartalma 
 
1.1 A Megbízó megbízza a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt tartalommal és 

feltételekkel belső ellenőri tevékenység ellátásával. A Megbízott kijelenti, hogy a 
belső ellenőri feladatait a jelen szerződésben foglaltak szerint legjobb tudása szerint 
teljesíti. 

1.2 A belső ellenőrzési tevékenység ellátása magába foglalja a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) szerinti belső ellenőrzési feladatait a Belső 
Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak alapján. 

1.3 Jelen szerződésen túl alkalmazandóak a hivatkozott Kormányrendeletben, valamint 
a Megbízó vonatkozó szabályzataiban – így elsősorban a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban – a Megbízott, mint külső erőforrásként alkalmazott belső ellenőr 
feladat és hatáskörére vonatkozó rendelkezések is. 

1.4 A belső ellenőrzés a Bkr. 2.§. b.) pontjában meghatározott tevékenység. 
1.5 A Megbízott belső ellenőri tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi 

és a magyarországi államháztartási standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján, a Megbízott által 
jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi. 

1.6 A megbízott köteles a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet felülvizsgálni, és a – 
jogszabályok vagy módszertani útmutatók változásai, illetve egyéb okok miatt- 
szükséges módosítások átvezetését kezdeményezni. 

1.7 Megbízott igazolja, hogy a Bkr. 24. §-ában előírt szakmai képesítéssel rendelkezik, 
jogosult arra, hogy belső ellenőri tevékenységet ellásson. A Megbízott részéről a 
belső ellenőrzési tevékenységet Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária látja el. A 
Megbízott igazolja, hogy a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 
végzők nyilvántartásáról szóló 18/2009. (X.6.) PM rendelet szabályainak 
megfelelően regisztrált, regisztrációs száma: 5114810. 

 
2. A Megbízott kötelességei: 
 
2.1.A Bkr, 21-22. §-ában előírt belső ellenőri feladtok ellátása Rétság Város 

Önkormányzata, továbbá annak szervei és intézményei vonatkozásában. 
2.2. Megbízott feladatait az éves ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelőn végzi. 
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2.3. Váratlan esemény esetén (pl. betegség) a Megbízott a Megbízót 5 munkanapon 
belül értesíti. A Megbízott tartós távolléte, kiesése esetén köteles helyettesítéséről 
gondoskodni. 

 
3. A Megbízott jogosult: 
 
3.1.Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az  
     ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére. 
3.2. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához  
      kapcsolódó adatot, üzleti titkot tartalmazó iratokba és más dokumentumokba,  
      elektronikus adathordozón tárolt iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot 
      illetve tanúsítványt készíteni. 
3.3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely alkalmazottjá- 
       tól írásban vagy szóban információt kérni. 
 
4. A megbízási díj 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időre havi 60 eFt 

azaz Hatvanezer forint, melyet a megbízott az éves ellenőrzési tervben foglalt 
feladatok teljesítését követően havonta, a tárgy hó 10-ig leszámlázza. 
 

5.  A Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a  
     jelen szerződés érvényességét- akár csak részben is – érintené. 
 
6. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik mindazokkal a képességekkel és 

tapasztalatokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
körben ellássa mindazokat a feladatokat, melyeket a Megbízó tőle elvár. 

 
7. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 2016.január 1. napjától 2016. december 31. 

napjáig jön létre, azzal, hogy bármely fél jogosult a szerződést 90 napos rendes 
felmondással megszüntetni. 

 
8. Jelen szerződést a Felek csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 
 
9. Megbízó által a kapcsolattartásra megjelölt személy Fodor Rita Pénzügyi és 

Szolgáltatási csoportvezető. 
 
10.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó általános részei, valamint a 
 Bkr., az Áht, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 
11.Jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Rétság, 2015. december”…..” 
 
 
 
             Megbízó                                                                       Megbízott  
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                               Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző   

2016. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény rendelkezik a teljesítményértéke-
lésről, melynek kötelező és ajánlott elemei is vannak. 
A teljesítményértékelés évenkénti együttes eredménye adja a közszolgálati tisztviselők minősí-
tését. 
A fentiekhez szükséges, hogy a Képviselő-testület egyértelműen és pontosan meghatározza 
azokat a kiemelt célokat, melyek teljesítését a Polgármesteri Hivatal ügyintézőitől elvár. A mun-
káltató ezen átfogó célok alapján egyénekre bontva állapítja meg a követelményeket. 
 
A helyi célok meghatározásánál figyelemmel kell lenni az önkormányzat számára meghatáro-
zott feladatokra, a központi jogszabályokra, és a helyi rendeletekre, valamint aktuális feladatok-
ra. 
A hivatkozott jogszabály alapján a teljesítményértékelés alapján – rendelkezésre álló fedezet 
mellett - jutalom fizethető. A köztisztviselői bérek eltérítésének, a személyi bérek tárgyévi meg-
állapításának is az értékelés az alapja. Célszerű az értékelés szempontjait úgy összeállítani, 
hogy az a valós munkaköri leírásokhoz és az azokon felüli munkavégzésekhez igazodjon. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 9. 
 
 
                                                                                                   Dr. Varga Tibor 
                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 

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

 
 

291/2013. (XII.13.) számú KT határozat, ………. /2014. (XII.19.) KT határozat 
 

3. Jogszabályi háttér:  
2011.évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről: 
130. §(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési 
jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés). 
(2) A teljesítményértékelésnek vannak kötelező és ajánlott elemei. 
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(3) Legalább négy teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselő mi-
nősítését. Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell. 
(4) A teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető. 
(5) A minősítés alapján szakértői, illetve vezetői utánpótlás adatbázisba helyezhető a kormány-
tisztviselő. 
(6) A teljesítményértékelés, minősítés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának, sze-
mélyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítése iránt a kormánytisztviselő közszolgála-
ti jogvitát kezdeményezhet. 
(7) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a teljesítmény-
értékelés lefolytatásának elősegítése érdekében módszertani ajánlást ad ki. 
(8) közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter - a helyi önkor-
mányzatok tekintetében a megyei, fővárosi kormányhivatalok útján - ellenőrzi a teljesítményér-
tékelésre, minősítésre vonatkozó szabályok és módszertan betartását. 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2015. évi célokat a következők szerint tudomásul veszi: 
 
Testület munkáját segítve: 

1.) Közreműködés a  Képviselő-testület munkatervéhez igazodóan a testületi ülések napi-
rendi pontjai szerinti, valamint az egyéb testületi döntést igénylő ügyek megfelelő időben 
történő előkészítésében, szakszerű, jogszabályoknak megfelelő célszerűségi és gazda-
ságossági szempontokat is figyelembe vevő előterjesztésekkel a Képviselő-testületi dön-
tés szakmai megalapozásában. 

2.) Közreműködés a bizottságok működésének koordinálásában, működésükre vonatkozó 
dokumentumok elkészítésében. 

3.) A fejlesztési célok megvalósítását segítő hivatali munka hatékony végzése. 
 
Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásában: 

1.) Közreműködés a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát követően a rendelet 
egységes szerkezetbe foglalásában. 

2.) Az önkormányzati fejlesztési célkitűzések megvalósításának szakszerű előkészítése.  
3.) Szakszerű tájékoztatás nyújtás a költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan.  
4.) A város külső arculatának javítása. 

 
Hatósági munka területén: 

1.) Az államigazgatási és hatósági ügyek intézése során a szakszerűség és jogszerűség 
biztosítása, eljárási határidők szigorú betartása. 

2.) Az elektronikus közigazgatás alkalmazásának kiterjesztése a lakosság elektronikus és 
egyéb tájékoztatás színvonalának emelése. 

3.) Ügyfélbarát, humánus és jogkövető köztisztviselői ügyintézés. 
4.) A 2004.évi CXL. törvény (Ket.) hatálya alá tartozó és egyéb ügyek, gyors, jogszerű inté-

zése, különös tekintettel az eljárási határidők betartására. 
 
Gazdálkodással kapcsolatban: 

1.) A jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesí-
tése. 
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2.) Aktív közreműködés a kintlévőségek csökkentésében, azonnali reagálás a halmozódás 
megelőzése érdekében. 

3.) Aktív közreműködés az önkormányzat szabályzatainak felülvizsgálatában.  
 

 
Felkéri a polgármestert, hogy 2016.március 25-ig gondoskodjon a jegyzőre vonatkozó egyéni 
teljesítménykövetelmények meghatározásáról. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok, valamint a mód-
szertani ajánlás figyelembe vételével 2016.március 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal köztiszt-
viselőinek egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: szöveg szerint 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

     Dr. Varga Tibor  
            jegyző 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

DÖNTÉS KÖZÉRDEKŰ MUNKAVÉGZÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzatához érkezett egy helyi lakos részéről történő megkeresés, hogy a 
részére kiszabott közérdekű munka büntetését szeretné az Önkormányzatnál ledolgozni. 
 
A kirótt büntetés értéke: 15.000 Ft 
Ledolgozandó: 3 nap/6 órában 
Csak orvosi alkalmassági vélemény ellenében foglalkoztatható, amit a büntetettnek kell fizetnie. Az 
önkormányzatnak kell biztosítania a munkavégzéshez szükséges eszközöket, a láthatósági mel-
lényt, indokolt esetben a védőruhát. 
 
A közérdekű munkában történő foglalkoztatás esetén az Önkormányzatnak fel kell venni a kapcso-
latot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával és egy a 
foglalkoztató cégszerű aláírásával ellátott „Bejelentőlap”–ot kell kitölteni. A bejelentőlap a kérelem 
mellékletét képezi.  
 
A kirendeltség a kiszabott közérdekű munka büntetés végrehajtása céljából csak ezután kezdheti 
meg a közvetítést.  
 
A kiszabott munka teljesítését az önkormányzatnak kell leigazolnia. 
 
Jelen kérelem kapcsán kérném a Tisztet Képviselő-testület döntését a közérdekű munkavégzés 
lehetőségének biztosítása tárgyában. Régebben szóban elhangzott, hogy a magas adminisztráci-
ós és egyéb terhek miatt nem vállaljuk a foglalkoztatást. A kérdés igen nehéz, hiszen a büntetések 
más és más bűncselekmény miatt kerülnek kiszabásra. Általánosságban elképzelhetőnek tartok 
olyan döntést, hogy a vagyon elleni bűncselekmények, utcai rendbontás és a garázdaság bűntet-
tén kívüli  kisebb szabálysértések, bűncselekmények elkövetőit ne fogadjuk közérdekű munkavég-
zésre.  
Kérelmezőnk szabálysértése nem tartozik a foglalkoztatni nem javasolt cselekmények közé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a közérdekű 
munka lehetőségének engedélyezéséről dönteni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. december 7. 

Hegedűs Ferenc  
  polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

- jegyzőkönyvben rögzített vita és vélemények 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015.( XII.18.) KT. HATÁROZATA 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű munkavégzés 
keretében történő foglalkoztatás vállalásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy közérdekű munkavégzés lehetőségét az alább 
felsorolt kivételekkel biztosítsa az önkormányzat.  
 
Nem biztosítható közérdekű munkavégzés annak az elkövetőnek, aki  
- vagyon elleni bűncselekményt,  
- utcai rendbontás vagy  
- garázdaság bűntettét követte el. 

 
A közérdekű munka elvégzését Hegedűs Ferenc polgármester jogosult igazolni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

                              
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű munkavégzés 
keretében történő foglalkoztatás vállalásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja a közérdekű munkavégzés biztosítását.  
 
Határidő: -- 
Felelős: --- 

                       
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

Dr. Varga Tibor  
                   jegyző                                                    
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

a Közös Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére 

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

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A testület 2015. december 8.-i ülésén döntött a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltat Társu-
láshoz való csatlakozásról. A csatlakozás miatt szükséges a társulási megállapodás módosítá-
sa és egységes szerkezetbe való foglalása. Nagyoroszi Község Polgármestere a megállapodás 
módosítását 2010. december 10.-én megküldte az összes tagönkormányzatnak, melyeknek azt 
jóvá kell hagyniuk, így a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének is. (A kapcsolódó 
iratokat csatoljuk.) 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2015. december 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- 247/2015. (XII.8.) KT határozat. 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 

4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (XII. 18.) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Nagyoro-
szi Közös Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 
csatolt melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a módosítás alá-
írására. A képviselő-testület felhatalmazza Nagyoroszi Község Polgármesterét, hogy a 
módosításokat az egységes szerkezetű Társulási Megállapodáson átvezesse.  
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Határidő: 2016. január 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, valamint a 
szociális szolgáltatások és ellátások kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok. 
„A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkor-
mányzati feladatok különösen: 

- gyermekjóléti ellátások és szolgáltatások; 
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható 

meg.” 
Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 
törvény 21. § -a iktatta be a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény módosítását (továbbiakban: Gyvt.), melynek következtében a járásszékhely tele-
pülési önkormányzat kötelező feladata 2016. január 1. napjától a család –és gyermekjóléti 
központ működtetése, illetve ahol ilyen önálló intézmény nem működik, annak  létrehozása. 
21. § (1) A Gyvt. a 40. § -t követően a következő alcím címmel és 40/A. § -sal egészült ki: 
 
„Család –és gyermekjóléti központ 
40/A. § (1) Család –és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a 
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézmény-
ként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. 
(3) Gyermekjóléti szolgálatot állami fenntartó, egyházi fenntartó és nem állami fenntartó is mű-
ködtethet. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi 
fenntartóval és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.”(2015. évi CXXXIII. tv.) 
23. § (1) A Gyvt. 94. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: 
„(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati 
hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi ön-
kormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekinte-
tében a fővárosi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szol-
gálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkor-
mányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormány-
zati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.” 
(2) A Gyvt. 94. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A járásszékhely település, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat és a me-
gyei jogú város lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot működ-
tetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás 
lakosságára terjed ki.” (2015. évi CXXXIII. tv.) 
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Tehát a Gyvt. 2016.01.01-i állapota szerint már nemcsak a negyvenezernél több lakosú 
településeken kötelező működtetni, hanem minden járásszékhely településen, így új 
intézményformaként jelenik meg a Család– és Gyermekjóléti Központ. 
A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok integrációjával létrejövő család –és 
gyermekjóléti szolgálatok általános segítő feladatokat látnak majd el, mind a gyermekjó-
léti szolgáltatás tekintetében. 
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai pontosításra kerülnek, mivel 
egyes feladatok a járásszékhely településeken létrejövő család –és gyermekjóléti köz-
pontokhoz kerülnek. 
Tájékoztatom a tisztelt Testületet, hogy az integráltan létrejövő szolgáltatás település-
szinten elérhető kötelező szolgáltatás lesz, az ellátandó terület nagysága (já-
rás/település) szerint differenciált szolgáltatási tartalommal. Ezt a feladatot a Nyugat-
Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatási Társulás (továbbiakban: Társulás) to-
vábbra is ellátja. 
Az új feladatmegosztás a következők szerint fog alakulni: 

- települési önkormányzat: lakóhely szintű minimumszolgáltatás, általános segítő 
feladatok biztosítása család –és gyermekjóléti szolgáltatás 

- járásszékhely települési önkormányzat: család –és gyermekjóléti központ, 
amelyhez delegálásra kerül a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek vé-
delmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása. 
Ezen feladatokhoz speciális szaktudással rendelkező szakember bevonása 
szükséges (pl. jogi tájékoztatás, pszichológiai tanácsadás, családkonzultáció, 
családterápia). A központoknak szakmai támogatást kell majd nyújtaniuk az ellá-
tási területükön működő család –és gyermekjóléti szolgáltatások számára. Já-
rásszékhely települési önkormányzat illetékességi területe kiterjed a járást alkotó 
települések lakosságára. 

„(4) Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 2016. január 1 –jétől kizárólag egy 
szolgáltató keretében működtethető. A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására 
2016. január 1 –jétől a települési önkormányzat egyházi fenntartóval és nem állami 
fenntartóval ellátási szerződést nem köthet. 
(5) A települési önkormányzat 215. október 31 –éig felülvizsgálja a családsegítés, illetve 
a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit és az e 
feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést. A települési önkormányzat 2015. no-
vember 30 –áig dönt a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellá-
tásának a 2016. január 1 –jétől hatályos rendelkezéseknek megfelelő biztosítása mód-
járól. A fenntartó a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatoknak a (4) bekezdésben 
foglaltak biztosításához szükséges módosítást 2015. november 30 –áig kérelmezi. Ha a 
fenntartó a kérelmet határidőben benyújtja, az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, 
mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilván-
tartásba.” (Gyvt. 174. § (4) és (5) bek.) 
 
Család –és gyermekjóléti központ 
Család –és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a já-
rásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intéz-
ményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként mű-
ködik. 
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2) bekez-
dése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl 
a) a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségé-
nek megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló 



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

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

3 

egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében 
biztosít 
aa) utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát, 
ab) kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide nem értve a 
62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást 
ac) – ha a helyi viszonyok azt indokolják – kórházi szociális munkát, 
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, 
af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát, 
b a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcso-
lódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet  lát el, amelynek keretében 
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetett-
ség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, 
bb) javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelem-
be vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyer-
mek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 
kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, valamint a 
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és meg-
szüntetésére, 
bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel 
a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek meg-
előző pártfogását, 
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez 
– az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző 
intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremté-
séhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 
be) utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő 
visszailleszkedéséhez, 
bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgon-
dozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: 
pénzfelhasználási tervet) készít, 
c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára. 
 
A feladat ellátására, vagyis Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozására két lehető-
ség adódik. 
1./ Rétság Város önállóan alapít egy új intézményt. Ehhez szükséges az 55/2015. 
(XI.30.) EMMI rendelet szerint legalább 1 intézményvezető és 6 fő családsegítő és 3.5 
fő tanácsadó/esetmenedzser és 2 fő szociális asszisztens. Továbbá kellenek a szüksé-
ges helyiségek, véleményünk szerint legalább hat darab. 
 
2./ A Város feladat ellátási szerződést köt a Társulással, ha a Társulási Tanács ezt el-
fogadja. 
 
Rétság Város ehhez a központi költségvetésből 13.8 Mft működési normatívát és 2 mFt 
egyszeri kialakítási költséget. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
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Rétság, 2015. november  
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa: 
 

- nincs 
 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
- szöveg szerint. 

 
 
4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (XII. 18.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Család- és 
Gyermekjóléti Központot önálló intézményként hozza létre. 
Határidő: 2016.01.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

B változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Család- és 
Gyermekjóléti Központ feladatait ellátási szerződéssel kívánja megoldani. 
Határidő: 2016.01.01. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz, de a törvény 
végrehajtásának komoly, az önkormányzatot érintő pénzügyi következményei lesznek. 
 
 
                                                                          dr. Varga Tibor      Fodor Rita 
                                                                                 jegyző         jegyző ált. hely. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

1. számú védőnői körzet szolgáltatásának bővítési lehetősége 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal a alábbiakról tájékoztatott: 
 
Az 1. számú védőnői körzet védőnője elvégezte a méhnyakszűrés végzésére jogosító tovább-
képzést, így körzetében elindíthatja a népegészségügyi célú szolgáltatást. 
Az új szolgáltatással ki kell egészítenünk a finanszírozási szerződésünket. Az OEP esetenként 
a szűrésre 2.000 Ft támogatást biztosít.  
 
Az önkormányzatnak – a feladat vállalása esetén – az alábbi feltételeket kell biztosítani: 

- működési engedély módosítása, 
- 20.700 Ft igazgatási díj befizetése a szerződésmódosításhoz, 
- eszközök biztosítása 

o nőgyógyászati vizsgálóasztal, 
o paraván, 
o vizsgálólámpa, 
o tálcás tampon, 
o kenetvevő eszköz, 
o tárgylemez tartó, 
o fixáló, 
o papírvatta, 
o gumikesztyű, 
o veszélyes hulladék tárolására alkalmas hulladékgyűjtő, 
o citológiai vizsgálólap, 
o postázáshoz szükséges feltételek biztosítása; 

- citopatológiai laborral szerződés kötése, 
- veszélyes hulladék szállítására szerződéskötés. 

 
A felsorolt feltételek közül a nőgyógyászati vizsgálóasztal, a veszélyes hulladékgyűjtő, a veszé-
lyes hulladék elszállítására szóló szerződés biztosított.  
 
A Járóbetegellátó Központ megnyitását követően a méhnyakszűrés minden rétsági érintett ré-
szére rendelkezésre áll. Amennyiben új szolgáltatást indít az önkormányzat, várhatóan az ön-
kormányzati tulajdonú intézménytől tud csak finanszírozást elvonni. A védőnők diagnózist nem 
állapíthatnak meg. Az eredmény miatt orvos felkeresése továbbra is szükséges lesz.  
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Abban kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, hogy kívánjuk-e a védőnői szolgáltatást 
bővíteni. Amennyiben igen, a felsorolt feltételeket biztosítani kell. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  

 
 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 1. számú védőnői körzet 
szolgáltatásának bővítési lehetőségéről készített előterjesztést.       
A Képviselő-testület egyetért az 1. számú védőnői körzetben a méhnyakszűrés bevezetésével. 
A szolgáltatás költségeit fel kell mérni és a 2016. évi költségvetésben ütemezni kell.                                   
 
 
Határidő: szöveg szerint, majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és Lukács-Pincze Eszter védőnő 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 1. számú védőnői körzet 
szolgáltatásának bővítési lehetőségéről készített előterjesztést.       
A Képviselő-testület a népegészségügyi célú méhnyakszűrést a Járóbetegellátó Központ tevé-
kenységén keresztül biztosítottnak tarja, ezért az 1. számú védőnői körzet szolgáltatását nem 
kívánja bővíteni.                                                 
 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Szerződések jóváhagyása (Szociális tűzifa) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt testületi ülésen jóváhagyásra került a szociális tűzifa vásárlás Adás-vételi szerződése.  
 
A jóváhagyott szerződés tartalmazta a tűzifa árát és a szállítási költséget is. Az Ipoly Erdő Zrt. 
Nyugat-Cserhát Erdészet munkatársai a két szolgáltatást szétválasztották. A tűzifa értékesítés-
re Adás-vételi, a szállításra Vállalkozói szerződést készítettek. A szerződésben a díjtételek nem 
változtak, a tartalom – értelemszerűen – a szolgáltatásnak megfelelően módosult.  
 
Tekintettel arra, hogy a szerződés aláírásának határideje a 229/2015. (XI.20.) KT határozat sze-
rint november 27. volt, a két szerződést aláírtam.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 09.  
                                                                                                             
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

229/2015. (XI.20.) számú határozata 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa értékesítésre 
érkezett árajánlatról és szállítási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a fa ára tekintetében két azonos összeget (15.000 
Ft/m3 +áfa, szállítási költség 1.900 Ft/m3 + Áfa) tartalmazó árajánlat érkezett.  
A szociális tüzelőanyag juttatás pályázat teljesítéséhez a Képviselő-testület az Ipoly Erdő, Nyu-
gat-cserháti Erdészet (2654 Romhány, Szabadság tér 21.) árajánlatát elfogadja, a szerződés-
tervezetet jóváhagyja. 
 



Szerződések jóváhagyása (Szociális tűzifa)                                                                                       2015. 12. 18-i Kt. ülésre 

2 
 

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Ipoly Erdő  Nyugat-cserháti Erdészettel - 89 
erdei m3 fára szóló – a határozat mellékletét képező adás-vételi szerződés aláírására.  
 
Határidő: szerződés aláírására 2015. november 27. 
Felelős:   Hegedűs Ferenc polgármester 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII. 18.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa értékesítésre 
Adás-vételi és szállításra Vállalkozói szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület utólagosan felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az Ipoly Erdő  
Nyugat-cserháti Erdészettel - 89 erdei m3 fára szóló – a határozat mellékletét képező Adás-
vételi szerződés és a szállításra Vállalkozói szerződés aláírására.  
 
Határidő: ---- 
Felelős:   Hegedűs Ferenc polgármester,  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

ÁRAJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA KOSSUTH U. JAVÍTÁSI MUNKÁIRA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013. évi felújítási munkák után a Kossuth u. Rákóczi út felöli szakasza összerepedezett. 
Bejelentettük a hibát a garanciális kötelezettség terhére a kivitelezést végző Penta Kft-nek és a 
városközpont rehabilitáció pályázat műszaki ellenőrének. 2015. november 30-án az érintettek 
bejárást tartottak. A bejárás jegyzőkönyvét az előterjesztéshez csatolom. 
 
Az egyeztetésen kialakult álláspontok alapján a Penta Kft. megküldte árajánlatát az út javításá-
ra. Az árajánlat nem a felületen keletkezett hibák javítására szól. A bejáráson az az álláspont 
alakult ki, hogy a pályaszerkezet is javításra szorul. Az árajánlatot szintén az előterjesztéshez 
mellékelem. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az árajánlat elfogadásáról dön-
teni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 10.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

Garanciális javítás megrendelését sürgető képviselő hozzászólások 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth utca javítására érke-
zett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Penta Kft. 4.580.000 Ft + Áfa árajánlatát elfogadja. Az útjavításról vállal-
kozási szerződés-tervezetet kell kérni a kivitelezőtől. 
 
Az útjavítás költségét a 2016. évi költségvetésben ütemezni kell. 
.                                                
 
 
Határidő: szerződés-tervezet kérésére 2015. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

TÁJÉKOZTATÓ VIS MAJOR BIZOTTSÁG DÖNTÉSÉRŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A novemberi testületi ülésen tájékoztatást adtunk arról, hogy az ülés napján megérkezett az 
ÉMÁSZ Nyrt. szerződés-tervezete a karácsonyi díszkivilágítás kapacitás lekötéséről. A szerző-
dés aláírására határidő igen szűk volt, a karácsonyi fények bekapcsolásának pedig elérkezett 
az ideje. Vis major bizottsági döntés szükségességét bejelentettük.  
 
A bizottság november 23-án megtartotta ülését, a szerződést jóváhagyta, a szerződés aláírása 
megtörtént.  
 
A 2015. évi költségvetési rendeletünk alapján tájékoztatási kötelezettségünk van vis major dön-
tésekről. A döntés során előirányzat túllépés nem keletkezett, a szerződés került aláírásra testü-
leti döntést megelőzően. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 09.  
                                                                                                             
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  
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24.§ 

Előirányzatot túllépni csak vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet 
megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc bizottság dönt.  
 
a) Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki: 

aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke 
         ab) Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője 

ac) Polgármester  
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok. 

b) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.  
c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett in-

tézkedésekről, az előirányzat túllépésről a következő testületi ülésen köteles beszá-
molni. 

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII. 18.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vis major Bizottság karácsonyi 
díszkivilágítás kapacitás lekötésére szerződés utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Vis major Bizottság döntésével egyetért, az ÉMÁSZ Nyrt-vel megkötött, a 
határozat mellékletét képező szerződést utólag jóváhagyja.  
 
Határidő: ---- 
Felelős:   Hegedűs Ferenc polgármester,  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

Gumilapok vásárlása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Óvodánk udvarának két területét borítja Eu.- szabványnak megfelelő esésvédő gumiburkolat. A 
nem szakszerű kivitelezés miatt a lapok kagylósodtak, ami sajnos a gyermekek számára bal-
esetveszélyessé teszi a játszóvár használatát. 
Ebben az évben az intézmény költségvetésében 380.000,- Ft áll rendelkezésre a lapok cseréjé-
re, ami nem fedezi a szükséges beruházás összegét.  
A C.S.O Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft munkatársa  (Hofrics Zoltán) felmérte az adott te-
rületet és továbbította árajánlatait. Az intézmény számára megfelelő opció tartalmazza az UV. 
védelemmel gyártott lapok árát, a telepítéshez szükséges gumiragasztó árát, valamint a gumi-
burkolat telepítését ragasztással. Az árban a raklap és fuvarköltség is szerepel. Ajánlatuk 
mindösszesen: 1.050.413.- Ft+ ÁFA (1.334.025,- Ft).  A jelenleg rendelkezésre álló összeg a 
vállalkozói szerződésben foglaltak szerint fedezné a megrendeléskor szükséges 30% befizeté-
sét. 
Kérésünkre a FLEXO-MATIC KFT munkatársa (Bunkóczi Tamás) is továbbította árajánlatát, 
mely a következőket tartalmazza: gumilap, gumiragasztó, gumilap telepítése, valamint  a kiszál-
lítás és a raklapok díját. Az ajánlat ára bruttó 1.1460.080.- Ft. A két ajánlat közül a C.S.O. Ke-
reskedelmi és Gumifeldolgozó Kft ajánlatát tartjuk megfelelőnek, a flexibilis gumiburkolat tar-
tóssága és UV stabil védelme miatt. A vállalkozói szerződést és az árajánlatokat mellékeltem. 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a jövő évi költségvetés összeállításánál a hiányzó 
összeg tervezését szíveskedjenek támogatni. 
 

 
 
Rétság.2015.december 08.                                                  Vinczéné Szunyogh Judit 
         óvodavezető 

2. Jogszabályi háttér : 

MSZ EN 1176-1:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok 
 Általános biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek 
MSZ EN 1176-3: 2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok 
 A csúszdák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei 
MSZ EN 1176-7:2008 Játszótéri eszközök, talajok és mesterséges talajok 
 Felszerelési, ellenőrzési, karbantartási és üzemeltetési utasítás 
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3.   Határozati javaslat:   

I. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2015. (XII.18.) KT határozata 

 
 
A) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a jelenleg ren-
delkezésre álló összeg felhasználását, a vállalkozói szerződés megkötését A C.S.O. Kereske-
delmi és Gumifeldolgozó Kft.-vel valamint a jövő évi költségvetés összeállításánál a hiányzó 
összeg tervezését. 

 
 

Határidő:szerződéskötésre 2015. december. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

 
 

II. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2015. (XII.18.) KT határozata 

B)  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem hagyta jóvá a  jelen-
leg rendelkezésre álló összeg felhasználását és a vállalkozói szerződés megkötését. 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                                       Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                            jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita 
                                                                                    Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
(PraeMedic Egészségügyi, Szolgáltató Kft.) 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Képviselő-testület a 178/2016. (IX.16.) Kt. határozatával jóváhagyta a Prae Medic Kft-vel a II. 
számú háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására kötött feladat-ellátási szerződést. A szerző-
dés november 1. napon hatályba lépett. 
 
A feladat-ellátási szerződés szerves része (2. számú melléklete) a háziorvosi feladat ellátására 
használatba adott eszközök leltára.  
 
A szerződés hatályba lépése előtt, október 30-án további eszközök beszerzésére került sor, 
mely eszközökből 2 db operációs rendszert kellett nyilvántartásba venni. Az eszközöket a hasz-
nálatba adás miatt nyilvántartásunkból ki kell vezetni, az alapdokumentációt az átadáshoz a 
leltár képezi.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2015. december 11. 
 
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
Fentiekben bemutatva 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.11.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PraeMedic Egészségügyi, 
Szolgáltató Kft-vel (2651 Rétság, Radnóti út 4., képviselő Dr. Katona Ernő ügyvezető)  a II. sz. 
háziorvosi körzet vállalkozás keretében történő működtetésére vonatkozó Feladat-ellátási szer-
ződés módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Feladat-ellátási szerződés-módosítást jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.  
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy a Képviselő-testület által elfogadott 
Feladat-ellátási szerződés-módosítást jóváhagyásra küldje meg Bánk Község Önkormányzatá-
nak, és a Magyar Orvosi Kamara Megyei Területi Szervezetének. Az érintettek jóváhagyó dön-
tését követően a szerződést meg kell küldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatal Egészségbizto-
sítási Pénztári Szakigazgatási Szervének és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szervének.    
 
Határidő: aláírásra 2015. december 21.,  megküldésre sorrend szerint azonnal 
Felelős: aláírásért Hegedűs Ferenc polgármester, megküldésért dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

        
 
         Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása 

 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. (képvi-
selő: Hegedűs Ferenc), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a PraeMedic 
Egészségügyi, Szolgáltató Kft., 2651 Rétság, Radnóti utca 4.fsz.1. (képviselője: Dr. Katona 
Ernő, cégbejegyzési száma:12-09-004427, adószáma: 13288901-1-12), mint megbízott (továb-
biakban: Megbízott) között a II. sz. háziorvosi körzet feladatainak vállalkozás keretében törté-
nő működtetésére. 
 
 
 

Előzmények 
 
Rétság Város Önkormányzata a II. számú háziorvosi szolgálat biztosítására feladat-ellátási 
szerződést kötött a PraeMedic Egészségügyi, Szolgáltató Kft-vel. A feladat-ellátási szerződés 
2015. november 1. napon hatályba lépett. A hatálybalépést követően újabb beszerzések miatt a 
leltár módosult. A Feladat-ellátási szerződés szerves, elválaszthatatlan része a letár, ezért a 
fentiek alapján szerződő Felek a Feladat-ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 
 
 

1.) A 2015. november 1. napon hatályba lépett Feladat-ellátási szerződés 2. számú mellék-
lete helyébe a jelen szerződés 1. számú melléklete lép. 
 

2.) A Feladat-ellátási Szerződés itt nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban 
maradnak.  

 
 
 
 
Rétság, 2015. december …. 
 
 
 
 
 
  ……………………………..                                            ………………………………. 
                Megbízó                                                                             Megbízott 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

Dr. Katona Ernő kérelme 
 a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Dr. Katona Ernő háziorvos 2015. november 1-től magánpraxisban magánorvosként látja el há-
ziorvosi feladatait a II. sz. háziorvosi körzetben. Kérelmezte, hogy a magánorvosi tevékenység 
zavartalan működésének és az átállás biztosítása érdekében a 2015. január 1.-2015. október 
31. között végzett önkormányzati háziorvosi tevékenység finanszírozásából származó marad-
ványt az új működtetőnek (Preamedic Kft) a szükséges fejlesztések költségeire a testület utalja 
át.  
 
A mellékelten csatolt elszámolás szerint a maradvány összege: 1.000.088.- Ft. Jogszabályi kö-
telezettsége e tekintetben a testületnek nincs, de az önkormányzat ily módon hosszú távra biz-
tosítani tudja alapfeladatát.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2015. december 10. 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 

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

 
- 178/2015. (IX.16.) KT határozat. 

 

3. Jogszabályi háttér 

 
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, 

- 4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi tevékenységről. 



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

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

2 

4. Határozati javaslat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2015. (XII. 18.) KT határozat 
 

A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a II. sz. há-
ziorvosi szolgálat által az OEP finanszírozásából 2015.01.01.-2015.10.31. között fel nem hasz-
nált 1. 000. 088.-Ft összeget a II. sz. háziorvosi szolgálatot tovább működtetető Preamedic Kft 
részére átadja a át6állás miatt keletkezett szükséges fejlesztések költségeire. 
Határidő: 2015. 12. 18. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

B változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a II. sz. há-
ziorvosi szolgálat által az OEP finanszírozásából 2015.01.01.-2015.10.31. között fel nem hasz-
nált 1. 000. 088.-Ft összeget a II. sz. háziorvosi szolgálatot tovább működtetető Preamedic Kft 
részére nem biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

BAGINÉ SZÉKELY ANGÉLA KÉRELME 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Baginé Székely Angéla jelezte, hogy szeretné megvásárolni a 05/28 hrsz-ú, 525 m2 (tulajdoni 
lap szerint 595 m2) nagyságú, természetben a Szőlő u. 30. számú ingatlan fölötti területet. A 
megvásárolni kívánt terület belterületbe nem vonható, elhelyezkedése miatt használhatósága 
erősen korlátozott. 
 
A Szőlő utcai ingatlantulajdonosok 2001. évben fordultak hasonló kéréssel a Képviselő-
testülethez. Akkor az a döntés született (64/2001. számú képviselő-testületi határozat), hogy a 
külterületként nyilvántartott ingatlanokat 100 Ft/m2 áron a kérelmezők részére eladja az önkor-
mányzat. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos költségek a vevőket terhelték.  
 
A 2001. évben meghatározott vételár már elavult. Javasoljuk támogató döntés esetén új vételár 
megállapítását.  
 
Hatályos vagyonrendeletünk az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítását 
pályázat kiírásához köti. Kivételt képez a pályáztatás alól a 12. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
a telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények alatti föld-
területek hasznosítására, értékesítésére.  
 
A vagyonrendelet 15. §-a alapján, amennyiben telek kiegészítés céljából történik az értékesítés, 
nem szükséges  független értékbecslő alkalmazása. Az értékelést a Polgármesteri Hivatal mun-
katársa is elvégezheti.  
A Polgármesteri Hivatalban az értékbecslésben jártas munkatárs jelenleg nincs.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2015. december 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  

 
 

15/2004.(X.04.) rendelet 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZ-

DÁLKODÁS  SZABÁLYARÓL 
 

Az egyes jogügyleteknél alkalmazandó szabályok 
12.§ 

 
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására 

(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő 
vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki. 
 

(2) A pályázati rendszer nem terjed ki: 
a.) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények 

alatti földterületek hasznosítására, értékesítésére 
b.) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági társaságok üz-

letrészeinek értékesítésére, 
c.) állami feladatot ellátó állami szervek elhelyezésére, 
d.) részvények értékesítésére, 
e.) pályáztatás kétszeri eredménytelensége utáni esetekre    
f.)  ha a hasznosítandó helyiség közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási, 

kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja 
g.) a várhatóan 1 millió Ft egyedi értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, kivéve 

több jelentkező esetét, illetve 1 millió forintot elérő vagy meghaladó értékhatár ese-
tén, ha a Képviselő-testület az önkormányzat valamint Rétság város hosszú távú stra-
tégiai elképzelési megvalósítása céljából, megalapozott önkormányzati érdekből a pá-
lyázat mellőzéséről rendelkezik, 

h.) lakóház építés céljára kialakított telkek elidegenítésére   
i.) mezőgazdasági rendeltetésű földek haszonbérbe adására 
j.) ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetére   

 
15.§ 
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(1) Önkormányzati ingatlant érintő, tulajdonjog-változással járó döntés előkészítése során az 
ingatlanról – kivéve az építési telkeket, telekigazítás céljára értékesített ingatlanrészeket, 
valamint a várhatóan 1 millió Ft nettó eladási árat el nem érő ingatlanokról – független  
ingatlanforgalmi szakvéleményt kell beszerezni. 
 

(2) A várhatóan 1 millió Ft-ot el meg nem haladó nettó eladási ár esetén a polgármesteri hi-
vatal értékelése alapján is meghozható a döntés. 

 

4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Baginé Székely Angéla földterü-
let vásárlási kérelméről készített előterjesztést. 
. 
A Képviselő-testület a  05/28 hrsz-ú 595 m2 nagyságú, természetben a Szőlő u. 30. számú in-
gatlan fölötti területet értékesítéséhez hozzájárul. A vételárat …… Ft/m2 összegben határozza 
meg. Az adás-vétellel kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.                                          
 
 
Határidő: kérelmező értesítésére 2015. december 21. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Baginé Székely Angéla földterü-
let vásárlási kérelméről készített előterjesztést. 
. 
A Képviselő-testület a  05/28 hrsz-ú 595 m2 nagyságú, természetben a Szőlő u. 30. számú in-
gatlan fölötti területet értékesítéséhez nem járul hozzá..                                          
 
 
Határidő: kérelmező értesítésére 2015. december 21. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

              
Ingatlan eladási ajánlatok 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Két ügyfél kérelme is érkezett azzal a szándékkal, hogy eladó ingatlanukat az önkormányzat szá-
mára kívánják felajánlani vételre. Mindkét kérelmet előterjesztésemhez mellékelem. 
 
Az egyik ingatlan Rétság, Kossuth út 44. (hrsz 226) szám alatti lakóház, udvar, melyet egy 2009-
es ingatlanforgalmi értékbecslés alapján 8.500.000.- forintra értékeltek. A tulajdonosok Nagy 
Györgyné és Szilveszter Ödönné ½ - ½ arányban. Ingatlanforgalmi értékbecslés és tulajdoni lap 
másolat mellékelve. 
 
A másik ingatlan Rétság, Körtefa u. 18. (hrsz 604) szám alatti ingatlan 76 m2 3 szoba, konyha für-
dőszobás lakás és hozzá tartozó 766 m2 telek. A lakás 1984-ben épült, ingatlan értékbecslés nem 
készült, 8.500.000.- forintért szeretnék eladni az ingatlant. Tulajdonosok Horváth András és Hor-
váth Petra ½,- ½  arányban. Jelzálogjog elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog 
biztosítására OTP Nyrt Rétsági Fiókja javára 1984-ban bejegyezve a melléklet szerint. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. december 9. 
 

 dr. Varga Tibor  
jegyző 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  
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3. Jogszabályi háttér 

15/2004. (X.04.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályáról 
szóló többször módosított rendelet  

5/2012.(II.17.), 13/2010.(VI.02.), 5/2009.(V.29.) 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth András és Nagy Györgyné 
ingatlan felajánlásairól készített előterjesztést.  A Képviselő-testület a felajánlott két ingatlant nem 
kívánja megvásárolni.    
 
Kérelmezők értesítése: határidő 2015. december 22. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
  
 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Horváth András és Nagy Györgyné 
kérelmét. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete alapján független 
ingatlanforgalmi szakvéleményt kér mindkét ingatlanról. Az ingatlanok megvételéről a szakvélemé-
nyek beszerzése után dönt. 
 
Határidő: értesítésre 2015. december 22., értékbecslés megrendelésére 2016. január 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

Dr. Varga Tibor 
jegyző 



MEGÁLLAPODÁS 
            - tervezet - 
 
 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – 
és a Balassagyarmati Református Egyházközség Lelkészi Hivatala– képviselő: Molnár 
Ambrus református lelkipásztor,– között 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználása 
tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015.(XII.18.) 
számú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Balassagyarmati 
Református Egyházközség Lelkészi Hivatala részére 500.000.- Ft azaz ötszázezer forint 
önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084040. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

-       Személygépkocsi vásárlás a gyülekezet részére  500.000,- Ft 
    
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett 
keret terhére A Cserhátvidéke Takarékszövetkezet-nél vezetett 63600708-11214513 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 
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását 
követő 30 napon belül kell elszámolni.  
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli 
Törvény) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása 
felfüggesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen 
megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további 
megállapodásokat; 

• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott 
neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) 
nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu); 

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles 
tájékoztatást adni; 

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott 
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági 



engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban 
tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni; 

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után 
fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

 
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, 
támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
 
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 
 
  
Rétság, 2015. ………………………. 
  
 
 
 
  Hegedűs Ferenc       ………….…………… 
    polgármester                         Támogatott   
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

BALASSAGYARMATI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG KÉRELME 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Balassagyarmati Református Egyházközösség a Rétsági Szórványközösség részére 7 sze-
mélyes személygépkocsit kíván vásárolni. Ehhez kéri, hogy a Képviselő-testület 500.000 Ft 
támogatással hozzájárulni szíveskedjen. 
 
A Szórványgyülekezet részére támogatásként a Képviselő-testület 2013. év végétől térítésmen-
tesen használatba adta a Templom u. 8. szám alatt lévő CISZ ház udvarról megközelíthető volt 
múzeumi helyiségeket. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 
276/2013. (XI.22.) számú KT határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2013.(XI.22.)sz. jegyzőkönyve 55 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtár-
gyalta református egyház ingatlan térítésmentes átadásának kérelméről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a kérelmet saját hosszú távú célkitűzései és a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI törvény 13-14. §-ban foglaltak alapján támogatni nem tudja. Térítésmentes 
használatra a Képviselő-testült felajánlja a Templom u. 8. szám alatt lévő CISZ ház udvarról 
megközelíthető volt múzeumi helyiségeket. A használatról a kérelmező elfogadó nyilatkozatát 
követően szerződést kell kötni.  
Határidő: értesítésre 2013. november 29. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
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3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  

 

4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Református 
Egyházközösség gépjárművásárlás támogatási kérelmét. 
 
A Képviselő-testület a Református Egyház Rétsági Szórványgyülekezetének segítése érdeké-
ben a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 500.000 Ft támogatást nyújt.  
 
A határozat mellékletét képező támogatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs 
Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A támogatás előirányzatát a 2016. évi költségvetésben ütemezni kell. .  
.                                                
Határidő: szerződéskötésre 2016. január 15., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Református 
Egyházközösség gépjárművásárlás támogatási kérelmét. 
 
A Képviselő-testület a gépjárművásárlást jelenleg nem kívánja támogatni. A támogatásra kérel-
met a 2016. évi civil szervezetek részére kiírt pályázat keretében javasolja benyújtani.  
.                                                
Határidő: értesítésre 2015. december 21., majd szöveg szerint 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK NÓGRÁD MEGYEI EGYESÜLETÉNEK KÉRELME 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesülete a hagyományos karácsonyi rendezvé-
nyükhöz kéri az önkormányzat támogatását.  
 
Az Egyesületet Rétság Város Önkormányzata még nem támogatta. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 
 
 

3. 3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  
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4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vakok és Gyengénlátók Nógrád 
Megyei Egyesületének kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az Egyesület karácsonyi rendezvényéhez a 2015. évi költségvetés tartalé-
ka terhére ………….. Ft támogatást nyújt.  
 
A határozat mellékletét képező támogatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs 
Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A támogatás többlet előirányzatát a 2015. évi költségvetés soron következő módosításakor át 
kell vezetni.   
.                                                
Határidő: szerződéskötésre 2015. …………..., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vakok és Gyengénlátók Nógrád 
Megyei Egyesületének kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a kérelmet a szűk határidő miatt érdemben nem tudja tárgyalja. 
 
.                                                
Határidő: értesítésre 2015. december 21. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



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

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

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

BAPTISTA SZERETET SZOLGÁLAT KÉRELME 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Baptista Szeretetszolgálat irodát, adományboltot működtet városunkban. Tevékenységüket a 
kérelmük bevezetéseként részletesen bemutatják. Jelenlegi helyükön magasnak tartják műkö-
dési költségüket. A kérelemből nem derül ki, hogy a 100.000 Ft-os működési költség milyen 
időszakra vonatkozik. 
 
Kérésük az, hogy a Képviselő-testület lehetőségei tükrében biztosítson számukra kedvezmé-
nyes bérleményt. A leendő bérleménynek fő szempontjaként azt jelölték meg, hogy könnyen 
megközelíthető legyen, mivel az Adományboltot babakocsis kismamák, beteg, idős emberek 
látogatják. 
 
Az önkormányzatnak a városközpontban kettő üres ingatlana található: 

- Rákóczi út 34. szám alatti volt egészségügyi központ épülete nem akadálymentes, a 
parkolás a mentőállomás miatt csak a Petőfi utca felöl oldható meg. Az épület biztosíthat 
helyet a magas dolgozói létszámmal kialakítandó Gyermekvédelmi Központnak.   

- Volt Lottózó épülete igen rossz állapotú, bontásra kijelölt Utoljára Cseh Béla bérelte 
2014. évben. Havi bérleti díja 27.535 Ft volt. Az épület havi rezsiköltsége átlagosan 
16.000 Ft (10.000 Ft gázdíj és 6.000 Ft elektromos energia). 

 
A városközponton kívül a volt fizikó Templom utcai épülete és a volt laktanya épületei üresek. A 
felsorolt épületek azonban nem felelnek meg a kérelmező szempontjainak.  
 
Hatályos vagyonrendeletünk alapján az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasz-
nosítására (bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére – néhány kivételtől eltekintve -  pályázatot 
kell kiírni. Nem terjed ki a pályáztatási kötelezettség arra az esetre, ha a hasznosítás célját a 
Képviselő-testület közérdeknek nyilvánítja. 
 
A Baptista Szeretetszolgálat működését az önkormányzat a 258/2012. (XI.16) számú határozat 
alapján a Templom 7. szám alatti önkormányzati ingatlan térítésmentes használatának biztosí-
tásával támogatja.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

258/2012. (XI.16.) számú KT határozata: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány használatba adási szer-
ződéséről készített előterjesztést. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Rétság, 
Templom u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlanon a 47,5 m2-es épületrész térítési 
díj mentesen használatba adásra kerüljön a Baptista Szeretetszolgálat részére. A Sze-
retetszolgálat a közműdíjakat köteles megtéríteni az Önkormányzatnak. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező használat-
ba adási szerződést aláírja.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
Határidő: 2012. november 20. 

3. Jogszabályi háttér:  

 
 

15/2004.(X.04.) rendelet 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZ-

DÁLKODÁS  SZABÁLYARÓL 
 

Az egyes jogügyleteknél alkalmazandó szabályok 
12.§ 

 
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására 

(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő 
vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki. 
 

(2) A pályázati rendszer nem terjed ki: 
a.) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények 

alatti földterületek hasznosítására, értékesítésére 
b.) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági társaságok üz-

letrészeinek értékesítésére, 
c.) állami feladatot ellátó állami szervek elhelyezésére, 
d.) részvények értékesítésére, 
e.) pályáztatás kétszeri eredménytelensége utáni esetekre    
f.)  ha a hasznosítandó helyiség közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási, 

kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja 
g.) a várhatóan 1 millió Ft egyedi értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, kivéve 

több jelentkező esetét, illetve 1 millió forintot elérő vagy meghaladó értékhatár ese-
tén, ha a Képviselő-testület az önkormányzat valamint Rétság város hosszú távú stra-
tégiai elképzelési megvalósítása céljából, megalapozott önkormányzati érdekből a pá-
lyázat mellőzéséről rendelkezik, 

h.) lakóház építés céljára kialakított telkek elidegenítésére   
i.) mezőgazdasági rendeltetésű földek haszonbérbe adására 
j.) ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetére   
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4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baptista Szeretetszolgálat 
helységbiztosításával kapcsolatos kérelmét.  
 
A Képviselő-testület a Szeretetszolgálat tevékenységét közügynek tekinti, ezért a Kossuth u. 8. 
szám alatt lévő ingatlanát pályáztatás nélkül határozatlan időre  ………….Ft/hó bérleti díj ösz-
szegért részére bérbe adja. A közműköltségeket a Szeretetszolgálat köteles megtéríteni az ön-
kormányzatnak.  
A bérbeadás feltételeiről a Szeretetszolgálattal további egyeztetéseket kell folytatni (szerződés 
kezdete, képviselő neve, bérlő pontos neve stb.). Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármes-
tert az egyeztetések lefolytatására.  
.                                                
 
Határidő: 2016. január 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baptista Szeretetszolgálat 
helységbiztosításával kapcsolatos kérelmét.  
 
A Képviselő-testület a Baptista Szeretetszolgálat részére könnyen megközelíthető önkormány-
zati ingatlant nem tud biztosítani..  
.                                                
 
Határidő: értesítésre 2015. december 21. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁGI JUDO KLUB KÉRELME 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2015. évi sporttámogatások odaítélésekor a Képviselő-testület a Rétsági Judo Klub (RJC) 
részére 350.000 Ft pénzbeni támogatást biztosított és térítésmentes teremhasználatot engedé-
lyezett heti három alkalommal, edzésenként 2,5 órában. A támogató döntés április 17-én szüle-
tett meg. A sportegyesület a döntés meghozataláig 60.000 Ft terembérleti díjat már befizetett, 
melyet egy másik pályázat terhére el is számolt. 
 
Az RJC elnöke azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy  a befizetett teremdíjat 
egyesületi támogatásként kerüljön visszajuttatásra részükre. A 60.000 Ft támogatásból a 
Nógrdá megyei Nyílt Judo Bajnokság kiadásait finanszíroznák. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

59/2015. (IV.17.) KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szerveze-
tek 2015. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére 
a Rétsági Judo Club részére - a megállapodásban rögzített célok tejesítésére - 350.000 
Ft támogatást biztosít. A pénzbeni támogatáson felül a Club térítésmentesen használ-
hatja heti három alakalommal, alkalmanként 2,5 órában  – a szokásos edzésrend szerint 
– az önkormányzat tulajdonában lévő, Rákóczi út 32. szám alatti kistornatermet.  
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalom-
mal megállapodást kell kötni. 
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3. Jogszabályi háttér:  

 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az ön-
kormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni. …”  
 
 

4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Judo Klub támogatási 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 2015. évben befizetett 60.000 Ft bérleti díj összegéig a 
club által rendezett Nógrád Megyei Nyílt Judo Bajnokság költségei (érmék, kupák vásárlása, 
orvosi szolgáltatás költsége) támogatásra kerüljenek.  
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
                                          
Határidő: 2015. december 21. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Judo Klub támogatási 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a 2015. évben befizetett 60.000 Ft bérleti díj össze-
géig újabb támogatást nyújtson.  
                                     
 
Határidő: 2015. december 21. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 



Ikt.sz:…………./2015 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és 
a Rétsági Judo Club– képviselő: Csuka Zoltán elnök – között a Képviselő-testület által 
biztosított 2015.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015.(…..) 
számú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Judo Klub 
részére  60.000.- Ft azaz hatvanezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás 
COFOG szerinti besorolása 084032. 
 
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel: 
  

-       érmek, kupák:            35.000- Ft 
-    orvosi szolgálat:           25.000.- Ft 

  
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
   
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a sportegyesületek támogatására tervezett keret 
terhére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet-nél vezetett 64000060-
1006218 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 
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását 
követő 6 hónapon belül kell elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását 
követően folyósítható. 
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. vi C. törvény (Számviteli 
Törvény) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása 
felfüggesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen 
megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további 
megállapodásokat; 

• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott 
neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) 
nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu); 

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles 
tájékoztatást adni; 

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott 
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági 



engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban 
tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni; 

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után 
fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

 
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak 
megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
 
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
  
Rétság, 2015. …………………… 
  
 
 
 
 
 
  Hegedűs Ferenc                    ………….…………… 
  polgármester                                        Támogatott   
 
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Együttműködési megállapodás jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szent István Egyetem Gépészmérnöki kara együttműködést kezdeményez Rétság Város Ön-
kormányzatával. Az együttműködésre a TÁMOP 4.2.1.D-15/1/ KONV kódszámú „MART CITY 
Innovatív kutatási hálózatok fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban” című projekthez van 
szükségük.  
 
A megállapodás-tervezetet az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. december 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 
 
 

3. 3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  
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4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szent István Egyetem Gépész-
mérnöki karával, kötendő együttműködési megállapodásról készített előterjesztést.  
 
A TÁMOP 4.2.1.D-15/1/ KONV kódszámú „MART CITY Innovatív kutatási hálózatok fejlesztése 
Gyula és Salgótarján városokban” című projekthez szükséges, a határozat mellékletét képező 
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
Megállapodás aláírására.                                                
 
 
Határidő: 2015. december 21. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (XII.18.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szent István Egyetem Gépész-
mérnöki karával, kötendő együttműködési megállapodásról készített előterjesztést.  
 
A TÁMOP 4.2.1.D-15/1/ KONV kódszámú „MART CITY Innovatív kutatási hálózatok fejlesztése 
Gyula és Salgótarján városokban” című projekthez szükséges, a határozat mellékletét képező 
Együttműködési Megállapodás megkötésével nem ért egyet. 
.                                                
Határidő: értesítésre 2015. december 21. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

 

1 oldal a 8 oldalból 

 
 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁ-

SÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. december 18-i ülésére 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

2015. november 20-i ülés 
 

Beszámoló a 2015. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről 226 
Végrehajtás folyamatos 

 
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása 227/ 
A pályázat elbírálása és az értesítések megtörténtek 

 
Tájékoztató a követelések állományáról 228/ 
Az anyag átdolgozásra visszaadásra került. Az átdolgozott előterjesztés a mai ülés na-
pirendje 

 
Szerződések jóváhagyása –szociális tűzifa szállításra 229/ 
A partner átírta, szétbontotta a szerződéseket. Az ismételt jóváhagyás a mai ülés napi-
rendje. A változatlan feltételek melletti új szerződések aláírása megtörtént. 

 
2016. évi földhaszonbér megállapítása 230/ 
Végrehajtás folyamatos 

 
 

Termőföld haszonbérleti szerződések jóváhagyása 231/ 
A haszonbérleti szerződés (Sz.P.) aláírásra került. Svéda László kérelmezővel a másik 
önkormányzati terület megkeresése miatt még nem keresett. 

 
Nagy Józsefné kérelme ingatlan bérleti szerződés kötésére, vaqy vásárlásra 232/ 
A kérelmező a bérleti szerződést aláírta 
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Önkormányzat és intézményei vagyonbiztosításának felülvizsgálata 233 
A biztosítást kezelő vállalkozást értesítettük a jóváhagyásról.  

 
Alenyin Olivér bérleti kérelme 234 
A bérleti szerződés mindkét fél részéről aláírásra került 

 
Előterjesztés a katasztrófavédelem bejelentésére 235 
A kérelmező értesítése megtörtént 

 
Varga József kérelme 236 
Helyszíni szemlén nem találtuk a szennyvízkiállást.  

 
Tulajdonosi hozzájárulás kérése (sörfőzde) 237 
A kérelmező értesítése megtörtént 

 
Tájékoztatás belső helyettesítés elrendeléséről 238 
A munkáltatói intézkedés megtörtént, az elrendelés a városgondnok betegállománya 
miatt folyamatos 

 
Árajánlatok elfogadása buszöböl tervezési munkáira 239 
A tervező értesítése megtörtént 

 
Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület kérelme 240 
A kérelmező értesült a döntésről 

 
Képviselői tiszteletdíj felajánlás (Varga Dávid) 241 
A megállapodás részünkről aláírásra került, a partner még nem küldte vissza a doku-
mentumot. 

 
Képviselői tiszteletdíj felajánlás (Kotroczó Balázs) 242 
A megállapodást mindkét fél aláírta. 

 
Tájékoztató folyamatban lévő perről (ÉMÁSZ) 243 
Az első tárgyalás megtartásra került. A felperes új érveket tárt fel. Ügyvéd úrral az új 
érvek elemzését végezzük. 

 
2015. december 08-i ülés 

 
Család és Gyermekjóléti Központ létrehozása 244 
Halasztó döntés született, a napirendet ismételten szükséges tárgyalni. 

 
Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése (házi segítségnyújtás) 245 
A döntést köszönettel tudomásul vettük. Az SZMSZ-en a soron következő módosításkor 
a változást átvezetjük. A dolgozó felvételére az ellátottak állapotának felülvizsgálata 
után kerül sor, akkor derül ki, hogy szükséges-e szakképzett munkatárs alkalmazása. 

 
Szakértő igénybevétele állapotfelméréshez (házi segítségnyújtás) 246 
A megbízási szerződés aláírása megtörtént 
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Házi segítségnyújtás kötelező feladat társulási formában történő biztosítása 247 
A társulás értesítése megtörtént, a testületi ülés hetében dönt a társulás kérelmünkről. 

 
Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka 248 
A pótlék igénylése megtörtént, a számfejtést a testületi ülésig elkészítjük. 

 
Egészségügyi ágazat önkormányzati képviselettel kapcsolatos döntés 249 
Az állandó képviselet végrehajtása folyamatos 

 
Finanszírozási szerződések újrakötése 250 
A szerződés aláírása megtörtént. 

 
 
 A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határide-
jű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
 
Szociális  Bizottság  2015. november 17-i ülésén az alábbi részletezés szerint 19 db hatá-
rozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támoga-
tás Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 13 db 58.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 3 db - 

           Döntés összesen: 16 db    58.000 Ft 
Temetési Települési támogatás    

- -       támogatott kérelem 1 db 40.000 Ft 
- -       elutasított kérelem -   

           Döntés összesen:  1 db 40.000 Ft 
  
A Bizottság a 256/2015. (XI.17.) számú határozatával a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj 
pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést és az abban szereplő rangsor felállítását, valamint a támo-
gatási összegeket egyöntetűen javasolta a Képviselő testületnek elfogadásra. 
A Bizottság a 257/2015. (XI.17.) számú határozatával A szociális ellátások rendjéről szóló önkor-
mányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést a hibák kijavítását követően, valamint az 
abban szereplő határozati javaslatok közül a „B” változatokat javasolta a Képviselő-testületnek meg-
tárgyalásra és elfogadásra. 
 
 
 
Egyebek napirendi pontokban felmerült feladatokról: 
 
Június 30. 

 
Varga Dávid Géza, Jávorka János képviselők: szelektív szigetek állapotát kifogásolta. Vá-
lasz: ismert a probléma, intézkedés történt, sajnos az elszállítást követően újra termelődik a 
szétszórt szemét. 
 
Jávorka János képviselő: Pásztor Zoltántól a kamerarendszer telepítésére az ajánlatot teg-
nap megkaptam, benne van mind az öt gyűjtőhely bekamerázása.  
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Július 21. 

 
 
Jávorka János képviselő: Mi a helyzet a busz kérdésében? 
 
A busz értékesítése az ajánlott 13 milli forint + áfa áron megtörtént. 
 
Helyesbítés az ülésről készült jegyzőkönyv: az alábbi részhez: a 7.500 eFt infor-
mációt Varga Dávid Géza képviselő hallotta ismeretségi körében. Fodor Rita kolléganőm a 
13 millió Ft + áfa árról adott tájékoztatást. 
 
„Varga Dávid Géza képviselő: Pesten hova viszik a buszt?  
 
Fodor Rita jegyző ált.h.: A kínálati árat a testület fogja meghatározni. Budapesten a Buszpi-
ac, Vidámvásár útra lesz a busz beadva. 7.500 Ft a felmérés összege.”  
 
 
Augusztus 28. 
 
 
Jávorka János képviselő: Az iskolakezdési támogatással kapcsolatban adott tájékoztatót. A 
támogatás az eltelt időben kifizetésre került. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egyrészt szeretnék néhány kérdést megismételni, ami a 
PVB ülésen felmerült, de akkor nem kaptunk választ.  
Kucsera Péter elvégezte a munkát.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: a művelődési központ előtt a hirdető szekrényke engedélye-
zéséről érdeklődött.  
Hegedűs Ferenc polgármester: Kimentünk jegyző úrral, az intézmény vezetőjét kerestük, de 
ő tőle sem kért senki engedélyt. Természetjárók tették ki, e-mail címünk van, keresni fogjuk 
őket ez ügyben.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Volt egy olyan kérdés, hogy a Rákóczi út 32-es számú épü-
letre a KLIK felmondta a szerződést, mi lesz a dolog megoldása, és indul-e új első osztály a 
gimnáziumban?  
 
Válasz: A szerződés-kötés folyamatban van. Tárgyalások folynak a KLIK-el is a Pedagógiai 
Szakszolgálat, illetve a zeneiskola bérleti szerződése tárgyában.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A másik kérdés a sebességmérőnek a megszerelése, hogy 
a gyalogátkelőhelynél a lámpa pirosra váltson, ha nagyobb sebességgel jön gépjármű.  
 
Válasz: a kivitelező vállalkozásnak ügyvédi felszólítást küldtünk, arra sem reagált. Elvégez-
tethetjük a javítást más vállalkozóval, a javítás költsége pedig áthárítható az eredeti kivitele-
zőre. A javítás ismételt költségének megtérülése bizonytalan.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Telekom reagált-e a Jászteleki utcai két telefonoszlopnak az 
ügyében? 
 
Válasz: Telecom még nem adott választ a térítésmentes áthelyezésre. 
 



5 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: érdeklődött az új iskolaigazgató személyéről. 
 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Felvetődött még a bizottsági ülésen, és itt is elmondanám, 
nem lenne nyugodt a lelkiismeretem, ha nem tenném. Szeptember 1-től kinevezésre kerülne 
egy új védőnő kolléganő. Az ő kinevezésének a törvényességére kérném odafigyelni, hogy 
az valóban törvényes legyen.  
 
Válasz: a kinevezést a Képviselő-testület jóváhagyta.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egyszer elhangzott egy olyan kérdés, hogy az iskola előtti 
játszótérnek a felülvizsgálata ismét megtörtént. Ez valóban így történt. Több észrevételük 
van, néhány játék balesetveszélyessé lett minősítve. Történt-e ebben a kérdésben valami-
lyen lépés? Folyamatban vannak-e a javítások?  
 
Válasz: A feladat elvégzése folyamatban van, egyes részek már elkészültek, 2016. évben 
folytatjuk a javítást.. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az SZMSZ módosítást elő kell készíteni több okból kifolyó-
lag is. 
Válasz: a Kormányhivatal állásfoglalása nem érkezett meg.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a számítógépes rend-
szergazdát meg kellene keresni azzal a kérdéssel, hogy a művelődési központnál, a védő-
nőknél vállalná –e a feladatot, ha igen, egy árajánlatot nyújtson be a hivatalhoz.  
 
Válasz: a szerződés megkötésre került.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: A Mező utca sarkáról a kuka nagyon hiányzik, kérem pótlását. 
Petőfi utcában is jó lenne elhelyezni, hisz nagyon hosszú utcáról beszélünk. Ez nem nagy 
költség. A Mező utcánál megáll a víz, követ kellene odaszállítani. 
 
Válasz: a kuka kihelyezése a napokban megtörtént. 
 
 
Szeptember 9. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: DUPLEX Kft-vel határozott időre kötött szerződésünk. 
 
Válasz: rövid időn belül végleges döntést kell hozni. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: augusztus elején volt egy megbeszélés a kormányablak 
kialakításával, valamint ennek kapcsán az épületek cseréjéről is. Dr. Szabó Sándor kor-
mánymegbízott úr részéről elhangzott egy olyan kérés, hogy szeptember 15-ig kéri, hogy az 
épületben lévő bérlőkkel tárgyalás kerüljön lefolytatásra.  
 
Válasz: nincs információ a folytatásról a Kormányhivataltól.  
 
 
Szeptember 25. 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: bizottsági ülésen felvetődött, hogy a Rompos üzlet mögötti 
részen a TIGÁZ által végzett munka után nem lett a terület helyreállítva. Ebben történt-e lé-
pés?  
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Hegedűs Ferenc polgármester: Megnéztem, be lett takarva, hétfőn tudok az illetékessel 
beszélni. Meg fogom csináltatni. 
 
Válasz: a TIGÁZ többszöri ígérete ellenére nem végezte el a helyreállítást. Ismételten felhív-
juk őket a kötelezettségükre.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A fakivágások ügye hol tart?  
 
Válasz: A vállalkozó folyamatosan halad, a szerződésben vállalt határidőt tartani tudja.  
 
Jávorka János képviselő: Két dolgot szeretnék kérni a hivataltól. A KRESZ parkban van a 
homokozó, amelyet a Polgárőr Egyesület minden évben ponyvával lefedett. A ponyva az 
időjárás, valamint „rongálók” miatt megrongálódott, valamilyen tartós megoldást kell találni a 
homokozó lefedésére.  
 
Válasz: Tartós betegség miatt a feladat még nem került végrehajtásra.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: Javaslatom, hogy a Művelődési Központ elejére kerüljön fel egy 
olyan zászlótartó, amiben több zászló is elfér, 4-5 db legalább.  
 
Válasz: intézményvezetői feladat 
 
Október 14. 
 
 
Október 30. 
 
Jávorka János képviselő:.  
 

 
A hivatal felé intézném észrevételemet. Eltelt egy év ebből a ciklusból. Esetenként tapasztalható 
volt az előterjesztéseknél hiányosság, probléma. Kérném az előterjesztőktől, hogy az előterjeszté-
sek vonatkozásában a jövőben fokozottabb figyelmet fordítsanak a munkára. Hibát lehet elkövetni, 
de olyat azért ne, ami miatt vissza kell adni átdolgozásra az anyagot. Szeretném, ha a hivatal veze-
tése a jövőben erre nagyobb figyelmet fordítana. 
 
Válasz: igyekszünk megfelelni az elvárásoknak. Időnként azonban a vitákban merülnek fel új kér-
dések, kérések, ezeket pótlólag igyekszünk kidolgozni. 
 
 
Kotroczó Balázs képviselő: A Jászteleki utca végén az oszlop még most is ott van.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Nem lett megszavazva az összeg, amit kértek, nem tudok benne 
intézkedni. Rompos üzlet melletti terület vonatkozásában intézkedtem, de azóta sem jöttek. A 
konyha udvaron is van beszakadás, mi próbáljuk kővel rendezni a dolgot.  
 
 
 
November 20. 
 
Jávorka János képviselő: A nyáron megállapítást nyert, hogy a Bon-Bon presszóból a 
szennyvíz a patakba van belevezetve. 



7 
 

. 
Válasz: A Bon-Bon presszó tulajdonosával egyeztettünk, megszüntette a szabálytalan 
szennyvízelvezetést, a DMRV az ellenőrzést még nem ismételte meg. Mindkét üzlet szenny-
vízdíjat mindvégig fizetett a szolgáltatónak.  
 
Jávorka János képviselő: A volt laktanya kérdésének napirendről történő levételéről szeret-
nék pár szót mondani. Pár dolgot ismertetek a barnamezős területek rehabilitációjával kap-
csolatos felhívásból. Ez egy 57 oldalas tájékoztató. A tervezőnek, akit megbízunk, nekünk 
kell megmondani, mit szeretnénk. Akkor lehet érdemben dönteni, ha elénk kerülnek koncep-
ciók.  
 
Kotroczó Balázs képviselő: Visszakerül január-februárban a laktanya kérdése, ez nagyon 
fontos kérdés.  
 
 
Válasz: az előkészítő munka még nem kezdődött meg. 
 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Konyha kérdése – szerencsés döntés volt, jó az ellátás, a 
minőség. 550 Ft-ért kapják az ott étkezők az ebédet, nagy árcsökkenés történt. A Képviselő-
testület döntése nem volt rossz.  
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A Rákóczi út 53. szám alatti lakosok beadvánnyal éltek, a 
víz befolyik a lépcsőházukba. 
 
 
 
December 08. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kérdésem, hogy aláírt cafetéria szabályzat van-e, ha van, jó 
lenne hozzájutni.. Saját véleményem, ha valaki táppénzen van úgyis vonnak tőle, és pont 
akkor vonjuk meg tőle mi is a juttatást?.  
Válasz: 2016. évi munkatervben, a januári ülés tervezett napirendje. 
 
 
 
 
 
2 Határozati javaslatok 

 
 
 
 

 „A” változat 
2015.( XI.20.) KT. HATÁROZAT 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfo-
gadja. 
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„B” változat 

2015. ( XI.20.) KT. HATÁROZAT 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fo-
gadja el.  
 
 
 
 
Rétság, 2015. december 10. 
 

Hegedűs Ferenc  
   polgármester 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
      

TÁJÉKOZTATÓ A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT 
ÉRDEKÉBEN VÉGZETT POLGÁRMESTERI MUNKÁRÓL  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1. Csőtörés gyanúja miatt vizsgálat indítása: 
 
Jómagam és az Önkormányzat Városüzemeltetési dolgozójának tájékoztatása alapján a 
393366 gyári számú, Rétság Város Önkormányzat számára számlázott vízmérőn mért 
ivóvízfogyasztással arányos fogyasztás 2015. december 10. napján 255 m3, melynek fo-
rintosított összege kb. 200. 000. – Ft.  
A vízmérőn szeptember 11. napján lecserélték a vízórát, majd 2015. október 27-i adat 
alapján 88 m3 fogyasztást számláztak az Önkormányzat felé. 
 
Az eddigi metódus alapján ezt a vízdíjat tovább számláztuk Kelemenné Sipos Ildikó részé-
re. A nagy mennyiségű vízfogyasztás miatt vizsgálatot indítottunk, megállapítottuk, csőtö-
rés gyanúja áll fenn. Az ügy további kivizsgálást igényelt. A DMRV Zrt. és a városüzemel-
tetés munkatársai a helyszínen tett bejárásuk során lezárták a csapot.  Közben tudomá-
somra jutott, hogy a vízmérő elzárásával a Beke család vízellátását is megszűntettük. Ke-
lemenné Sipos Ildikóéknak nincs szükségük a vízórára, azonban Beke Istvánné a vízellá-
tását a Sipos családon keresztül kapta. Ezt Sipos Sándorné és Beke Istvánné egyöntetű-
en tanúsították.  
 
Az Önkormányzat pénzügyes kolléganője valamint a DMRV Zrt. képviseletében Farkas 
Egonné segítették az ügy mielőbbi felderítését, arra való tekintettel, hogy a család víz nél-
kül maradását mielőbb orvosolni tudjuk! 
A DMRV Zrt. tájékoztatott, hogy még a héten intézkednek a probléma megoldásával kap-
csolatban. 
 
2.  Betlehem felállításának megszervezése: 
 
Az anyagi feltételek valamint a személyi feltétel biztosításában segédkeztem. 
 
 
 



Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat                        KT 2015. december 18.-i ülésre 
érdekében végzett polgármesteri munkáról 
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3. Önkormányzati épület karbantartása: 
 
Sajnálatosan az Önkormányzat épületének karbantartása folyamatos javítási munkákat 
igényel. A fűtési rendszer nem jól működik, a radiátorok sorra lyukadnak ki, áztatva el ez-
zel az irodákat (jómagamét is). Az irodákban hideg van, a dolgozók fáznak. A nyílászárók 
állapota szintén nem megfelelő, ez tovább rontja a  helyiségek hőmérsékletét.  
A nagy szél következtében a tetőről rendszeresen leesnek a cserepek, többek között egy 
Járási Hivatalban dolgozó személy kocsiját is megrongálta a lehulló cserép. A biztosítási 
ügyintézés folyamatban van. A katasztrófavédelem, az önkéntes tűzoltók valamint az Ön-
kormányzat dolgozói segítségével pótoltuk a hiányzó cserepeket, azonban a következő 
időjárás változáskor újabb hiányokra számíthatunk. 
 
4. Család és Gyermekjóléti Központ létrehozása: 
 
A gyermekvédelmi törvény előírja, hogy 2016. január 01.-től a járási székhelyeken Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központot kell létesíteni. A végrehajtási rendelet szerint az intéz-
ményben kötelező egy fő intézményvezető, 4000 fő lakosságszámra vetítve legalább 6 fő 
családsegítő, 7000 fő lakosságszámra vetítve legalább 4 fő esetmenedzser/tanácsadó és 
10. 000 fő lakosságszámra vetítve ajánlott szociális ügyintéző, vagyis minimum két fő. 
Összesen 13. fő. 
A képesítési elvárások szerint legalább 8-10 főnek felsőfokú végzettségűnek kell lennie. 
Az állam ehhez 13,8 millió Ft normatívát biztosít, viszont a tényleges költsége akár 30-35 
millió Ft-ot is elérhet. 
Az intézmény tulajdonképpen – Rétság vonatkozásában – a Nagyoroszi Közös Szociális 
Társulás felett és a Járási Gyámhivatal alatt működő szerv lesz. Jegyző Úrral intézkedünk 
a határidők kitolásában valamint folyamatosan tájékozódunk a kialakítás pontos feltételei-
ről. 
 
 
5. Szociális tüzelőanyag kiosztása: 
 
Horváth Barnabás erdészetvezető segítségével a tüzelőanyag 2015. december 15-16. 
napján a Szociális Bizottság döntése után kiosztásra kerülhet. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
 
Rétság, 2015. december 11. 
 
 Hegedűs Ferenc 
     polgármester 
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Az előterjesztés készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester                            

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. november 20-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 
 
A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1./ 209/10 hrsz nyilvános WC szennyvízelvezetése 
 

A közszolgáltatási szerződés aláírásra került. A szennyvíz bekötést meg kell terveztetni. Az ehhez szüksé-
ges tervezői árajánlatot megkértük három vállalkozótól, Kovács Miklós építészmérnök szóban jelezte, hogy 
az elkészült terveket 2015. december 16. napjáig eljuttatja az Önkormányzathoz.  

 

 

2./ 32 hektár földterület Önkormányzati tulajdonba kerülése 
 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél egyeztetésen vettem részt, tájékoztattak, a szükséges iratokat ügy-
véd ellenőrzi, napokon belül várható, hogy végleg az Önkormányzat tulajdonába kerül a 32 hektáros terület. 

 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
 
 
 
Rétság, 2015. december 10. 
 
 Hegedűs Ferenc 
     polgármester 
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