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

I. Tájékoztató a 2017. évi gazdálkodásról 
 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pont-
ja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján 
az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési 
szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.  

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

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

 
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el 
a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető ön-
ként vállalt feladatait.  
 
Önkormányzati bevételek alakulása  
Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így 
különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségve-
tésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból fi-
nanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)).  
 
Központi költségvetésből származó bevételek  
A központi támogatások éves szintjének megállapítása jelentős részben igénylés, kisebb hányadban 
statisztikai mutatók (lakosságszám) alapján történt.  
 
2017. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak: 
 
A Hivatal fenntartására a normatíva szerint 73.491 eFt állami támogatás járna. Az adóerőképesség 
számítás miatt azonban csak 3.447 eFt támogatásra volt jogosult az intézmény. A támogatás össze-
ge tartalmazza a 2016. december havi bérkompenzáció 164,8 eFt-os összegét is.  
Tényleges kiadás 2017. évben 83.206 eFt volt. A kiadások tartalmazzák a Rákóczi út 20-22. szám 
alatt lévő, nem a Hivatalhoz tartozó intézmények rezsiköltségét is, melyek megtérültek.  
 
Zöldterület kezelésre, közutak fenntartására, közvilágításra, köztemető fenntartásra, egyéb önkor-
mányzati feladatokra. lakott külterület fenntartására állami támogatást nem kaptunk. 
Adóerőképességünk miatt összesen 94.252 eFt támogatáscsökkentésünk keletkezett.  
 
Szociális feladatainkhoz pénzbeni és természetbeni ellátásra, kiemelten a gyermekjóléti feladatokra 
az alábbi támogatásokat kaptuk: 

- intézményfenntartásra 13.800.000 Ft, melyből a működési engedély február havi kiadása miatt 
2.300 eFt visszafizetési kötelezettség keletkezett, 

- szociális étkeztetésre 1.273.280 Ft érkezett, az elszámolást követően 166.080 Ft többlettámo-
gatásra váltunk jogosulttá. 

- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére 162.165 Ft érkezett, melyből az elszámolást 
követően 5.130 Ft visszafizetési kötelezettséget kell teljesítenünk, 

- a gyermekétkeztetés támogatására 30.797 eFt érkezett, mely összegből a tényleges elszámo-
lást követően 1.960 eFt-ot kell visszafizetni (az október eleji felmérésnél még csak becsülni 
lehet a létszámot, a téli hónapokban a hiányzások száma megnő). 

 
 
Óvodai ellátás támogatása 
 
Óvodaműködésre (bérek, járulékok, dologi kiadások) 57.442.955 Ft támogatás érkezett, mely ösz-
szegből 352.460 Ft a visszafizetési kötelezettségünk. A korábbi évek támogatásának visszafizetési 
kötelezettsége nem az intézményt, hanem az önkormányzatot terheli. 
.  
 
Közművelődési feladatok ellátására 3.653.927 Ft támogatás, könyvtárérdekeltség növelő támoga-
tásra 268.588 Ft érkezett.  
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Bérkompenzációra 1.879.898 Ft-ot,  szociális tűzifa támogatásra 1.879.898 Ft-ot, 
közművisszatérítésre 7.500 Ft-ot kaptunk.  
 
Összességében 105 385 461 Ft  állami támogatás érkezett 2017. évben.  

 
 
 
Működési bevételek 
 
A Város költségvetésében túlnyomórészt bérleti díjak és étkezési térítési díjak szerepelnek a kiemelt 
előirányzatban. 
A tervezett 38.654 eFt-tal szemben 31.668 eFt realizálódott Jelentős a bevételi kiesés a gyermekét-
keztetésnél. A bevételi kiesés oka a kedvezményesen étkező gyermekek számának növekedése. A 
bevételi kiesés kompenzálódott a normatív támogatásban. Más területeken mérsékelt a bevételi elté-
rés a tervezett összeghez képest. A bevételi kiesésnél figyelembe kell venni azt is, hogy a beszámo-
lási rendszer miatt igyekeztünk magasabb bevételi előirányzattal dolgozni, mivel a Kincstár abban az 
esetben sem fogadja el a beszámolót, ha bevételi előirányzat túllépés van. 
 
Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 52.888 eFt, módosított előirányzata 46.874 eFt, teljesí-
tése 45.100 eFt. A bevételkiesés a szociális védelem területén mutatkozik, a közmunkaprogramokban 
dolgozók létszámának csökkenése miatt.  
 
 
Helyi adóbevételek 
 
Az eredetileg tervezett 306.750 eFt-tal szemben 369.528 eFt bevétel realizálódott. Valamennyi adó-
nemben 100 % fölötti teljesítésekkel zártuk volna az évet, de az előirányzatok a teljesítéshez kerültek 
korrigálásra.   
A hátralékok csökkentése érdekében folyamatosan teszünk intézkedéseket, melyekről negyedéves 
szinten tájékoztatást adunk.  
 
 
 
Átengedett adó 
 
A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál 2014. évtől. A tervezett 7.800 eFt elői-
rányzattal szemben a teljesítés 8.388 eFt..   
 
 
Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) között a korábban nyújtott lakásvásárlási támogatások 
részleteire, az OTP által átutalt összegeket tartjuk nyilván. Negyedéves tájékoztatóink tartalmazták, 
hogy igen sok támogatott nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének. Amennyiben azonban 
végrehajtónak szeretnénk átadni a hátralékok kezelését, e lépést nekünk kell megtennünk. 560 eFt 
térült meg a korábban nyújtott kölcsönökből. Sajnos a megtérülések terén magas a hátralékok ösz-
szeg. A visszatérülések között szerepel a befektetésünk visszatérülése is 250.000 eFt-os összegben.  
 
Fejlesztésre átvett pénzeszközök  
 
Tervezett előirányzat és teljesítése 200 eFt. 
 
Pályázati lehetőségünk 2017. évben a szociális tűzifa támogatásra volt. Átdolgozásra kerültek a ko-
rábbi években elkészített pályázatok. Megvalósulásuk 2018. évben kezdődik.   
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Záró pénzkészletünk:  
 
Bankszámla megnevezése Záró egyenleg

Költségvetési számla 204 280 011

Közfoglalkoztatási elk.szla 0

TOP-2.1.2-15-NGI-2 Zöld város 455 652 887

Egyéb elkülönített (lakás)

Gépjárműadó 1 140

       ebből várható saját bevétel 456

Önkormányzat összesen 659 933 354

Polgármesteri Hivatal 2 763 628

Napköziotthonos óvoda 20 002

VMKK 46 396

Család- és gyermekjóléti Központ 49 401

Intézmények összesen 2 830 026

Pénzügyi befektetés 250 000 000

Mindösszesen 912 763 380

 
 
 
Önkormányzat kiadásai 
 
 
A kiadások tervezése a 2016. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változá-
sokat. A 2017. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. Pótelőirányzatok csak testületi 
döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra.  
 
Jogalkotási tevékenység: tervezett kiadás 16.769 eFt, a teljesített kiadás 16.528 eFt volt.  
 
 
Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra költségvetésünkben 7.133 eFt állt rendelke-
zésre, teljesítés 6.962 eFt. A kiadás az általános fenntartási költségeket fedezte. 
 
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 
A Városüzemeltetési csoport karbantartó dolgozóinak költsége, a lakó és nem lakóingatlanok kiadásai 
tartoznak a COFOG-hoz. A COFOG módosított előirányzata 74.129 eFt, a teljesítés 54.714 eFt.  
 
Központi költségvetési befizetési kötelezettség COFOG-on a 2016. évi beszámolóban kimutatott 
normatíva, valamint a 2015. decemberében megkapott  állami támogatás előlege szerepel. 
 
Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG-on az intézményfinanszírozások kerültek el-
számolásra. A COFOG módosított előirányzata 213.982 eFt, a teljesítés 206.269 eFt. 
 
A közterületek rendjének fenntartása COFOG—n a Polgárőrség támogatása szerepel 600 eFt-os 
összegben..  
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Közmunkaprogramokra összesen 27.735 eFt kiadásunk keletkezett. A programokat 90-100 % tá-
mogatási intenzitású pályázatokból valósítottuk meg.  
 
Állategészségügyi feladatokra (kóbor ebek elhelyezésére) 28 eFt-ot költöttünk. 
 
 
Közutak üzemeltetése COFOG-on  az utak fenntartásával, felújításával kapcsolatos költségek kerül-
tek kimutatásra. 30.498 eFt módosított előirányzatból 30.498 Ft került kifizetésre.  
 
A szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése COFOG tervezett előirányzata 2.044 e Ft, tényle-
gesen elszámolt kiadás 1.896 eFt. A kiadás bérleti díjbevétel számlázással került kompenzálásra. 
 
A nem veszélyes települési hulladék gyűjtése COFOG-on a hulladékgazdálkodási társulási tagsá-
gunk tárgyévi tagdíját tartalmazza. A lakáshoz juttatást segítő támogatások COFOG-on a korábban 
nyújtott önkormányzati kamatmentes hitelek kezelési költsége került elszámolásra.  
 
Víztermelés, kezelés COFOG-on a kötelező feladatot jelentő közkutak vízdíja került tervezésre. A 
közkutak száma az elmúlt években csökkentésre került. 2017. évi kiadásunk mindössze 3 eFt volt. 
 
A zöldterület kezelés COFOG-on a már meglévő zöldterületek, közterületek fenntartásának, karban-
tartásának költségeit terveztük. A tervezett 14.078 eFt-os tervvel szemben a tényleges kiadás 11.496 
eFt volt.  
 
A város közvilágítása 2017. évben 6.729 eFt-ba került, mely összeg tartalmazza a karácsonyi dísz-
kivilágítás költségét is.  
 

Összességében településüzemeltetési feladatokra 379.264 eFt-ot költött a város. 
 
Egészségüggyel kapcsolatos feladatokra tervezett 28.490 eFt eredeti előirányzat az év közbeni mó-
dosításokkal 37.839 eFt-ra csökkent a tényleges teljesítés 35.554 eFt.  
 
A háziorvosi ellátás COFOG terhére történtek a háziorvosok (I. és II. körzet, valamint a gyermekorvo-
si szolgálat)) bérleti díjainak elszámolása, mely feladatra 2.539 Ft-ot költöttünk.  
 
A fogorvosi szolgálat 2017. évi kiadásaink szintje 15.979 eFt.  
A védőnői szolgálatra 11.363 eFt-ot költöttünk. Figyelembe véve, hogy kb 500 ellátottat lát el a szol-
gálat az egy főre jutó költség 23.924 Ft/fő volt. 
 
Mindkét ágazat esetében elmondható, hogy a központi (OEP) finanszírozás messze-messze elmarad 
a szükségestől. A védőnők esetében – mivel kötelező béremeléseket hajtunk végre – a 2017. évi 
arányok tovább romlanak. 
 
Ügyeleti ellátásra 1.073 eFt-ot költöttünk.  
 
Szabadidő, sport, kultúra feladatok között szerepel a nyugdíjas klubok támogatása, a civil szerveze-
tek program és működési támogatása és az egyéb szabadidős szolgáltatás COFOG. 
2017. évben is pályázati lehetőséget nyújtott a Képviselő-testület a civil szervezetek részére. A támo-
gatások lehívásra és felhasználásra kerültek. E feladatcsoportba tartozó valamennyi kiadás az ön-
kormányzat önként vállalt feladata. Itt kerül elszámolásra a néptánc oktató béréhez átadott 1.477 eFt 
is.  
2017. évben folytatta működését a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. Utazáshoz, belépőkhöz lehe-
tett költségátvállalásra pályázni. A tapasztalat azt mutatta, hogy az egyébként is támogatásban ré-
szesülő civil szervezetek, valamint az Általános Iskola osztályai éltek ezzel a lehetőséggel.  
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A feladatcsoportra az önkormányzat az eredetileg tervezett 12.882 eFt-tal és az 17.179 eFt módosí-
tott előirányzattal szemben 13.168 eFt-ot költött.   
 
Az oktatási feladatok: Szociális ösztöndíjra 345 eFt-ot költöttünk. Gyermekétkeztetésre 30.326 eFt 
kiadást fordítottunk.   
 
Szociális feladatokra a tervezett 62.427 eFt-tal szemben 35.673 eFt-ot fordítottunk. A megtakarítás 
oka: a Zöld Híd Kft. 2016. évben nem küldte meg a II-IV. negyedévi számlát. vlamint nem került fel-
használásra a 10.000 eFt-os tartalék.  
 
Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2017. évben:a  kiemelt 
előirányzatok tekintetében egyetlen esetben sem történt előirányzat túllépés. A tervezett 
1.404.594 eFt kiadásból 744.330 eFt teljesült.  
 
2017. ében vállalt nem teljesült kötelezettségvállalások 
 

Vállalkozás neve kötelezettség megnevezése Összesen 

Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Zöld város pályázat tanulmányterv 889 000 

KOVATERV Kft. Településrendezési eszközök fv. 5 207 000 

Kenyeres Constulling Bt. Főépítész Településrendezési eszközök fv. 762 000 

E-Szoftverfejlesztő Kft. Migráció Migráció 1 560 000 

KOVATERV Kft. 2017. évi karbant.terv műszaki ell. 698 500 

Movens Kft. Katasztrófavédelmi őrs felújítása 9 150 380 

Kenyeres Constulling Bt. Főépítész TAK főépítészi munkák 317 500 

KOVATERV Kft. M-P szoborcsoportnál park rend. 508 000 

KOVATERV Kft. 2017. évi karbant.terv  508 000 

KOVATERV Kft. TAK tervezői munkái 1 270 000 

  Zöld Város pályázat   468 102 000 

  Kereplő támogatás 100 000 

  TKM kérelem 128 800 

KOVATERV Kft. Tanuszoda HÉSZ módosítás 317 500 

Misik Kft. Szociális tűzifa szállítás 230 551 

Összesen:   489 749 231 

 
 
 
Létszámok alakulása: 
 
Az önkormányzati dolgozók létszáma 2017. december 31-én 42.8 fő volt. ebből közfoglalkoztatott 26 
fő. A létszámok tekintetében sem történt túllépés 2017. évben. Valamennyi státusz betöltésre került. 
 
 
 
Pénzmaradványunk alakulása:  
 
.  

Pénzmaradvány alakulása (MÁK költségvetési beszámoló 7/A űrlap alapján) 
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A költségvetési évben képződött bevételek és teljesített kiadások alapján pénzmaradványunk 
651.364 eFt, melyet 2.469 eFt befizetési kötelezettség és 489.749 eFt testületi kötelezettség-
vállalás terhel. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványunk 159.146 eFt. 

 
Nettó vagyonunk a 2017. évben 506.072.567 Ft-tal növekedett, állománya az év utolsó napján 
3.572.913.711 Ft. A jelentős növekedés oka az, hogy a Zöld város pályázatra az előleg megérkezett. 
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű szállítói tartozásunk – 
száma meg nem érkezése miatt – egy esetben volt.. Hitelünk 2017. december 31. napon nem 
volt.     
 
 
 
 
Részesedéseink: 
 

Megnevezés   

  Mérlegben szerepeltethető Ft 

Önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft. 
0 

Rétság Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 86 940 000 

DMRV  11 000 

  86 951 000 

 
Az önkormányzati Közútkezelő Nonprofit Kft. felszámolása – a céginfo honlap szerint – megszűnt. A 
részesedés összegét 0 Ft-ra leírtuk év végén. 
 
Jelentős részesedésünk van a Rétsági Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben. A Vál-
lalkozás minden évben beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi munkájáról, tájékoztatja a tu-
lajdonost mérlegéről. A 2017. évi beszámoló május hónapban önálló napirendként szerepel a munka-
tervben. A DMRV-ben képletes, 11 eFt-os részesedésünk van.   
 
Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom  intézményi szinten elemezni.  
 
 
Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója 
Az intézmény eredeti előirányzata 71.395 eFt, módosított előirányzata 91.416 eFt, teljesítés a bevéte-
lek esetében 85.969 eFt, a kiadásoknál 83.206 eFt volt.  
 
A bevételi oldalon – a kiadások alacsony szintje miatt – az intézményfinanszírozás esetében van ma-
gasabb szintű kiesés. A kiadások között a dologi kiadások szintje marad el a tervezettől. Az intéz-
ményben kiemelt előirányzat túllépés nem volt. 
 
Az intézményben fejlesztés az ASP rendszer bevezetéséhez szükséges informatikai területen történt 
3.374 eFt értékben.  
 
Az intézmény létszáma 12,65 fő volt. A létszám tartalmazza a városgondnokot, a kizárólag építésha-
tósági feladatokat ellátó 2 fő előadót, valamint a részmunkaidős takarítónői státuszt is.   
Az intézmény nettó vagyona 5.732 eFt, mely jelentősen nőtt a 2016. évi záróállományhoz 
képest.  
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Napköziotthonos óvoda 
 
Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Az intézmény eredeti előirányzata 58.651 
eFt, módosított előirányzata 59.545 eFt volt, a teljesítése a bevételek esetében 57.385 eFt, a kiadá-
soknál 59.529 eFt.. 
 
Az intézmény záró létszáma megegyezik a nyitó állománnyal, sem létszámzárolásra, sem új 
státusz kialakítására 2017. évben nem került sor. Az intézmény 2016. évi normatíva jogo-
sultságát ellenőrizte a Magyar Államkincstár. A nyilvántartások egyeztetését követően 
3.260.434 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a 2018. évi költségveté-
sünket érinti. A 2017. évi elszámolás alapján 1.959.350 Ft normatíva visszafizetése szüksé-
ges, mely szintén a 2018. évi költségvetést terheli. 
 
Az intézmény nettó vagyona 20eFt. 
 
Az intézményben előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzat esetében sem történt.  
 
 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Az intézmény eredeti előirányzata 52.295 eFt, módosított előirányzata 70.326 eFt. A bevéte-
lek teljesítése 69.580 eFt, a kiadásoké 63.659 eFt.  
 
2017. évben folytatódott az intézmény felújítása. A legnagyobb beruházás a könyvtári polcok 
cseréje volt. 
Az intézmény létszáma – a párhuzamos foglalkoztatás engedélyezésével 10 fő volt.   
 
Az intézmény nettó vagyon záróállománya 16.516 eFt. 
 
A kiemelt előirányzatok tekintetében COFOG szinten előirányzat túllépés nem történt. Min-
denképp említést érdemel, hogy a pénzügyi fegyelem 2017. évben igen sokat javult, norma-
lizálódott az intézménynél. Előzetes egyeztetések, konzultációkat követően nem volt szükség 
utólagos előirányzat korrekciókra.  
 
 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
 
Új intézmény. 2017. február hónapban kapott működési engedélyt. Az intézmény módosított 
előirányzata 16.562 eFt. Teljesítés a bevételi oldalon 13.975 eFt, a kiadási oldalon 13.926 
eFt. Létszáma 4 fő. Nettó vagyona az év végén: 49 eFt. 
 
 
 

II. Ellenőrzések tapasztalatai 
 
Belső ellenőrünk az ellenőrzési terv alapján valamennyi ellenőrzést elvégezte. Különösebb 
intézkedésre okot adó hiányosságot, hibát nem tárt fel. 
 
Az Állami Számvevőszék a szociális igazgatás területén több ellenőrzést is végzett 2015. 
évben. A jegyzőkönyv, jelentés 2016. évben készült el, általános intézkedések szerepelnek 
benne. Szintén az ÁSZ ellenőrzi a Járóbetegellátó Központot. Adatszolgáltatást kértek tő-
lünk, melyeket teljesítettünk. Jegyzőkönyv készültéről nincs információnk. 
 
Több munkafolyamatba beépített ellenőrzésen is folyamatosan érintett a pénzügyi-
gazdálkodási tevékenységünk: 
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- havi pénzforgalmi adatszolgáltatás, 
- havi mérlegjelentések, 
- normatív igényléseink. 

 
Ezekről az ellenőrzésekről jegyzőkönyv nem készül. 
 
Rendszeresnek mondhatók a közfoglalkoztatás területén végzett ellenőrzések is. Az ellenőr-
zések hibát nem találtak, javaslatokat fogalmaztak meg, melyeket igyekszünk betartani. 
 
 
Összességében elmondható, hogy 2017. évben kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást 
folytattunk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról készített beszámolót elfogadni 
szíveskedjen.  
 
Rétság, 2018. május 15. 
 
    
 
 
                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-

tása  
 
 
 
3. Jogszabályi hivatkozások 

 
Fentiekben felsorolva 
 

 
4. Rendelet-tervezet - csatolva 

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

 
 

          dr. Varga Tibor  
                  jegyző 
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Rétság Város Önkormányzat 
 

…/2018. (…...) rendelete  
A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
1.§ (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten 
                1.624.747 eFt bevételi főösszeggel 

962.506 eFt kiadási főösszeggel 
                  662.762 eFt  számlamaradvánnyal és 166.894 eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagy-

ja.  
2.§ A 2017. évi költségvetési bevételek teljesítésének  

a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1.,  7. számú,  
b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, 
c) központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú,  
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.  

3.§. A 2017. évi költségvetési kiadások teljesítésének  
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú, 
b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,  
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet  

         részletezésének megfelelően jóváhagyja. 
    d.) az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza 
  
4.§. (1) A költségvetési kiadások 962.506 eFt-os főösszegéből : 
                                                                    1000 Ft-ban 

 Összesen 
  
Működési célú kiadás:   

a) Személyi jellegű juttatás 193.967 
b) Munkaadót terhelő járulék 41.344 
c) Dologi és egyéb kiadás 195.002 
d) Szociálpolitikai juttatás 23.775 
e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások                                         959 
    ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások                                   11.997 
    Intézményfinanszírozás 206.269 
Működési jellegű kiadás összesen 673.313 
Fejlesztési célú kiadás  
a) Intézmények felhalmozási kiadása 20.544 
b) Felújítási  kiadás 18.649 
c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 

 
Fejlesztési célú kiadás összesen                                                 39.193 

 d) Befektetés 250.000 
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 (2) Az önkormányzat és az intézmények 2017. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet 
szerint elfogadja.  

   
5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának  5.372.914 eFt -os nettó 

értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezés-
sel elfogadja.     

 
6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2017. évi  

a) egyszerűsített mérlegét a 9. számú,  
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú,  
c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
7.§ A 2016. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 495.347 eFt-tal együtt, 

166.894 eFt-tal  a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.  
 
8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2017. évi 
a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 9. számú, 
b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú, 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati 

feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejleszté-
si feladatok megvalósítása biztosított volt. 

  
 
10. § Részletes teljesítések: 
 
10/A. § Rétság Város Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 
 
 
 

Bevételi főösszege 1 395 694 Kiadási főösszege 744330
előzőből
- működési bevétel 31 668 - személyi jellegű kiadás 65988
- egyéb bevétel 0 - járulék 12187
-  Átvett pénzeszközök 45 100 - dologi kiadás 146528
- Helyi adó 369 528 - szociális ellátás 23775
-Átengedett adó 8 388 - Pénzeszköz átadás 219225
-Központi támogatás 115 021 előzőből intézmény

finanszírozás
206269

-Fejlesztési célú bevétel 250 760 - felhalmozási kiadás 26627
-Fejlesztésre átvett 456 545 -fejlesztésre átadott 

pénzeszk.
0

Pénzmaradvány ig.vét. 118 684 Pénzügyi befektetés 250000  
Az önkormányzati feladatok 

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

 
10/B. § Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 

Bevételi főösszege 85969 Kiadási főösszege 83206 
előzőből    
- működési bevétel 4343 - személyi jellegű kiadás 48109 
- költségvetési támogatás 0 - járulék 10679 
- átvett pénzeszköz 6000   
- Önkormányzati támogatás 75558 - dologi kiadás 21044 
- pénzmaradvány 68 - felhalmozási kiadás 3374 

 
A Polgármesteri Hivatal feladatainak  

a) mérlegét a II/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú, 
d) létszámát a II/4. számú, 
e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II5. számú 
f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/6. számú 
g) egyszerűsített mérlegét a II/7. számú 
h) egyszerűsített pénzmaradványát a II/10. számú, 
i) nettó vagyonát a II/8. számú 
j) vagyonleltárát a II/9. számú 
    számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
 
 

10/C. § Napköziotthonos óvoda 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 
Bevételi főösszege 59529 Kiadási főösszege 57385 
előzőből    
- működési bevétel 5 - személyi jellegű kiadás 43257 
- pénzmaradvány 2257 - járulék 10060 
- Önkormányzati támogatás 57267 - dologi kiadás 4068 

 
A Napköziotthonos Óvoda feladatainak  

a)     mérlegét a III/1. számú, 
b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú, 
c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú, 
d)  létszámát a III/4. számú, 
e) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/5. számú 
f) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/6. számú 
g) egyszerűsített mérlegét a III/7. számú 
h) egyszerűsített pénzmaradványát a III/10. számú, 
i) nettó vagyonát a III/8. számú 
j) vagyonleltárát a III/9. számú 

 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
10/D. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 

Bevételi főösszege 69580 Kiadási főösszege 63659 
előzőből    
- működési bevétel 2922 - személyi jellegű kiadás 25948 
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- átvett pénzeszköz  - járulék 6200 
- Önkormányzati támogatás 60701 - dologi kiadás 22319 
- pénzmaradvány 5957 -felhalmozási kiadás 9192 

 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak  

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

számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
10/E. § Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) 

Bevételi főösszege 13975 Kiadási főösszege 13926 
előzőből    
- működési bevétel 3 - személyi jellegű kiadás 10665 
- átvett pénzeszköz 1229 - járulék 2218 
- Önkormányzati támogatás 12743 - dologi kiadás 1043 

 
A Napköziotthonos Óvoda feladatainak  

k)     mérlegét a V/1. számú, 
l) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú, 
m) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú, 
n)  létszámát a V/4. számú, 
o) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását V/5. számú 
p) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/6. számú 
q) egyszerűsített mérlegét a III/7. számú 
r) egyszerűsített pénzmaradványát a III/10. számú, 
s) nettó vagyonát a III/8. számú 
t) vagyonleltárát a III/9. számú 

 
számú melléklet szerint jóváhagyja. 

 
 
11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
                 Hegedűs Ferenc                                                 dr. Varga Tibor 
                  polgármester                                                           jegyző  
 
  

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 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 

Az államháztatáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkor-
mányzati rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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! 
 
2013. évben - eleget téve törvényi kötelezettségének – fogadta el a Képviselő-testület az állam-
háztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendeletét. A rendelet rendelkezései 
azóta is fennállnak, módosításuk nem volt indokolt.  
Jelenleg a mellékletek módosítására kerül sor.  
Az 1. számú melléklet módosításáról a Képviselő-testület döntött. Az adminisztrációs terhek 
csökkentése érdekében az a javaslat született, hogy az éves támogatást kapó civil szervezetek 
részére a támogatás ne két egyenlő részben, hanem egyösszegben kerüljön kiutalásra. Az el-
számolás is egy ütemben készülne, tárgyévet követő 15. napig.  
A 2. számú melléklet bevezetése: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának rendelkezései alapján költ-
ségvetési támogatás csak átlátható szervezetnek nyújtható. Javaslom a hatályos rendeletünket 
az átláthatósági nyilatkozattal kiegészíteni.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 13. 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                                            Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                            alpolgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

3. Jogszabályi háttér:  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c)  

50. §  (1) Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki  
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 
foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 
c)  átlátható szervezetnek minősül. 
 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
3. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a) *  az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkor-
mányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az ál-
lam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a 
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósá-
gi szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott 
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdál-
kodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) *  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elke-
rüléséről szóló egyezménye van, 
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szerve-
zetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla-
podásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamá-
ban vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van; 
 

4. Rendelet-tervezet – előterjesztés mellé csatolva 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 



 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2018. (V….) önkormányzati rendelete  
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló  

 
a 20/2013.  (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41.§ (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az államháztartáson kívüli  források átvételéről és átadásáról szóló 
rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. § 
 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú rendelete lép. 
 

 
2. § 

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

3.§ 
 

Záró rendelkezések 

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Hegedűs Ferenc.      dr. Varga Tibor. 
 polgármester            jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2018. május …... 
 
 

                                                  dr. Varga Tibor  
          jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testületének    
…/2013. (……...) önkormányzati rendeletének 

 
1. melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester 
– és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között 
(továbbiakban: Támogatott) ………………………. biztosított önkormányzati 
támogatás felhasználása tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. 
(…..) számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a 
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint 
önkormányzati támogatást biztosít.  A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 
…………………... 
 
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 
 - ………………………………….    ………….. Ft 
- ………………………………….    ………….. Ft 
 
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető 
igénybe. 
 
 
 
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Támogatottnak az 
…………………………………….  vezetett …………..-……………..-……………. számú 
számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
 
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban 
megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a 
támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak 
benyújtásával, a támogatás kiutalását követő  
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell elszámolni. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: év január 15. napjáig 
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. 81.§ (3) 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 a Ptk. 81.§ (4) bekezdése 
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. 
Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő 
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, 20….. ……………………………………… 
 

Hegedűs Ferenc                …………………….   
polgármester                                 Támogatott  

 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… …. 
 
 
……………………………………………. 
        pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testületének    
…/2013. (……...) önkormányzati rendeletének 

 
2. melléklete 

 
 
 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT∗∗∗∗ 

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek: 
Alulírott……………….………………………………………………………… (név), mint a 
………………………………………………………………………………………………….. (cégév, 
adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó!):  

− állam,  

− költségvetési szerv,  

− köztestület,  

− helyi önkormányzat,  

− nemzetiségi önkormányzat,  

− társulás,  

− egyházi jogi személy,  

− olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a(z) ……………………………. 
(önkormányzat megnevezése) helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik,  

− nemzetközi szervezet,  

− külföldi állam,  

− külföldi helyhatóság,  

− külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam ……………………. (az állam megnevezése) 
szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 
 

Tudomásul veszem, hogy a …………………………………(költségvetési szerv neve) - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés 
értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján 
nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek, amely szervezet nem minősül  a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.  
 

                                                           
∗ A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél 

kell keltezni és aláírni. 



Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel 
kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a 
szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a ………………………………(költségvetési 
szerv neve) kezelje. 
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a 
…………………………………(költségvetési szerv neve)  haladéktalanul tájékoztatom.  
 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a 
…………………………………(költségvetési szerv neve)  az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján 
felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 
 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére). 
 
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 

…………………………………………… 
cégszerű aláírás 



II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek: 

Alulírott ………………………………(cég képviselőjének és a cég neve) …………………… a 
cég székhelye ………………….( cégjegyzékszám) ……………… (adószám) képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan  

− belföldi jogi személy,  
− külföldi jogi személy 
− belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
− külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  

amely megfelel a következő feltételeknek: 
 
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) 
megismerhető(k): 
 

Sor-
szám 

Tényleges 
tulajdonos 

neve 

Születési helye, 
ideje Édesanyja neve 

Tulajdoni 
hányad/szavazati 
jogának mértéke 

1.     
2.     

 
Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni 
részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők  (csak 
abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns): 
 

Sor-
szám 

Jogi személy/jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet neve 

Adóilletősége Adószáma Részesedés 
mértéke %-ban 

     
     
A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges 
tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns): 

Sor-
szám 

Gazdálkodó 
szervezet 

neve 

Tényleges 
tulajdonos(ok) 

neve 

Születési 
helye, ideje 

Édesanyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad/szavazati 
jogának mértéke 

      
      
      

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van.  

Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat  benyújtásának évétől kezdődően az utolsó 
lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 



munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes 
bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb 
táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns) :  

Adóév Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó 
bevételének aránya az összes 
bevételhez képest 

(ajánlat 
benyújtásának 
éve) 

  

…   
(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 

Tudomásul veszem, hogy a …………………………………(költségvetési szerv neve) - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés 
értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján 
nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek, amely szervezet nem minősül  a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel 
kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a 
szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a ………………………………(költségvetési 
szerv neve) kezelje. 

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a 
…………………………………(költségvetési szerv neve)  haladéktalanul tájékoztatom. 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a 
…………………………………(költségvetési szerv neve)  az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján 
felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére). 

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 
 

…………………………………………… 
cégszerű aláírás 



III. Civil szervezetek, vízitársulatok: 
 
Alulírott …………………………………..…. (név), mint a 
……………………………………………………………………………………………….….. 
(cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó!) 
  

− civil szervezet 
− vízitársulat, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 
 
 
1.  vezető tisztségviselői megismerhetők: 
 

Sor-
szám 

Tényleges 
tulajdonos neve 

Születési helye, 
ideje Édesanyja neve 

Tulajdoni 
hányad/szavazat

i jogának 
mértéke 

     

     

     

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni 
részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban 
az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns): 

Sor-
szám 

Jogi személy/jogi 
személyiséggel 
nem rendelkező 
szervezet neve 

adóilletősége adószáma Részesedés 
mértéke %-ban 

     

     

     

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges 
tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns): 

Sor-
szám 

Gazdálkodó 
szervezet 

neve 

Tényleges 
tulajdonos(ok) 

neve 

Születési 
helye, ideje 

Édesanyja 
neve 

Tulajdoni 
hányad/szavazati 
jogának mértéke 

      

      

      

 
2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 



tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van. 

Tudomásul veszem, hogy a …………………………………(költségvetési szerv neve) - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés 
értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján 
nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek, amely szervezet nem minősül  a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.  

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel 
kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a 
szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a ……………………………(költségvetési 
szerv neve) kezelje. 

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a 
…………………………………(költségvetési szerv neve)  haladéktalanul tájékoztatom. 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a 
…………………………………(költségvetési szerv neve)  az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján 
felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére). 

Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 
 

…………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 

 
 
 

Indokolás  
 

a ………../2018. (           ) önkormányzati rendelethez 
 

 
A Rendelet 1. számú mellékletének módosítása az adminisztrációs terhek csökkentésére 
irányuló testületi kezdeményezésre kerül sor. Az elszámolás gyakoriságának csökkentésével 
csökkenthető mind a szervezetek, mint a Polgármesteri Hivatal adminisztrációs terhe.  
 
A Rendelet 2. számú melléklete az átláthatósági nyilatkozatot tartalmazza.  

 
 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően  

 



I. A jogszabály megalkotásának szükségessége jogszabályi és adminisztrációs terheket 

csökkentő intézkedések indokolják.  

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai A rendelet megalkotásának 

társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.  
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 5 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 az adminisztratív terheket 

nem okoz.  
VI.  A jogalkotás elmaradásának várható következményei Ellentmondás az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvénynek. 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző  

Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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 2001. évben alkotta meg a 11/2000.(IV.28.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. 
 
Jogszabályi változások miatt indokolttá vált a helyi rendelet felülvizsgálata. A helyi rendelet fe-
lülvizsgálatát indokolja továbbá az, hogy közművelődési tevékenységet időszakosan végez ma-
ga az önkormányzat is (nagyobb volumenű rendezvénysorozat volt például a Negyedszázad 
Fesztivál), de említhetném az önkormányzat által támogatott civil szervezetek kulturális tevé-
kenységét is (példa erre az idei költségvetés terhére megszavazott Roma nap támogatása). 
 
A jelenleg hatályos és az elfogadásra kért rendelet-tervezetet az előterjesztéshez csatolom  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
                                                                                                          
 
 
                                                                                                                   dr. Varga Tibor  
                                                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása                                       2018. 05.25 -i Kt. ülésre 

2 
 

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

1. részben bemutatva 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

- A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. tv 

4. Rendelet-tervezet: az előterjesztéshez csatolva  

 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/ 2018. (….) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában biztosított 
feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában meghatározott felhatalmazás alapján eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

I. rész 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

A rendelet célja 
 

(1) A rendelet célja, hogy a Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
egységes elvek szerint, a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek 
figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – 
meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait és ellátásuk feltételeit. 
 

(2) A rendelet alapelvként rögzíti, hogy 
 
a) az Önkormányzat a város minden polgárának és közösségének biztosítsa a kulturális 

örökség és a kulturális értékek megismerését, és 
b) műveltségét, készségét gyarapítsa, ezáltal segítse a személyiség művelődés általi 

fejlesztését, közösségi művelődési jogait érvényesítse, hozzájáruljon az esélyegyenlőség 
biztosításához, és 

c) igénybe vegye az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, lehetőségeket, a 
közművelődési intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon, 

d) a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjon. 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a közművelődési 
tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmény 
fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottjaira, továbbá az önkormányzattal közművelődési 
megállapodást kötöttv szervezetekre, természetes személyekre, művelődési közösségekre, az 
önkormányzat által támogatásban részesített közművelődési tevékenységet folytatókra.   

 
                                                                              3. § 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai 
 

(1)  Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai (a továbbiakban: kötelező 
közművelődési feladat) a következők: 
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a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,  
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 

intézmény közművelődési tevékenységének támogatása. 
 

(2)  Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további feladatának 
tekinti: 

a) a város szellemi-és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom 
kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítését, 

b) a helyi kulturális értékek védelmét, 
c) a humán információs szolgáltatásokat, a helytörténeti és művelődéstörténeti kutatásokat, 
d) a megyei és járási kulturális együttműködést, 
e) a város testvérvárosi és nemzetközi kulturális kapcsolatainak megteremtését,  
f) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, fejlődésük szakmai 

támogatásának biztosítását, 
g) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 
h) a hátrányos helyzetűek kulturális elesettségének mérséklését, 
i) a környezetkultúra javítását. 

 
4.§ 

 
Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 

 
 

(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatok ellátását az alábbi szervezeti 
keretekben végzi: 
a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai 

felett teljes jogkörrel rendelkező, szakágazati besorolása szerint közművelődési 
besorolású költségvetési szerv, (Rétság Város Művelődési Központ és Könyvtár – 
továbbiakban: Művelődési Központ), 

b) közművelődési megállapodással civil szervezetek útján. 
 

(2) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, illetve a könyvtárhasználathoz való jog 
érvényesülését a Művelődési Központon belül Könyvtár fenntartásán keresztül biztosítja.  
 

(3) Az Önkormányzat a lehetőségeihez képest törekszik az intézmény műszaki állapotának 
javítására. 
 

(4) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott közművelődési feladatok színvonalas 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a jogszabályban meghatározott 
képzettségű vezetőkkel és szakdolgozókkal biztosítja a testület.  
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(5) Az Önkormányzat e rendeletben rögzített feladatai ellátása érdekében – feladat-ellátási vagy 

támogatási szerződés keretei között – együttműködhet a városban kulturális, művészeti, 
hagyományőrző, magángyűjteményt kezelő stb. tevékenységet folytató természetes és jogi 
személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel, egyházakkal. 

 
                                                                                5.§ 

 
A közművelődési feladatellátás támogatása 

 
 

(1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének feladata színvonalasabb ellátása érdekében 
ki kell használnia a pályázati lehetőségeket. A vállalt cél megvalósítása az intézmény 
alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.  

 
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és nemzetközi 

kapcsolatok érdekében az Önkormányzat 
a) köznevelési intézménnyel, 
b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel, 
c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel, 

alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel, 
d) egyházzal, 
e) helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil 

szervezettel, valamint 
f) turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel együttműködésre törekszik. 

 
(3) Az Önkormányzat a város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek támogatásáról az 

éves költségvetési rendeletében elkülönítetten dönt. 
 

6. § 
 

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása 
 
 

(1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők: 
a) állami hozzájárulás, 
b) központi költségvetési támogatás, 
c) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot, 
d) helyi költségvetési forrás, 
e) saját bevétel és 
f) a költségvetésen kívüli egyéb forrás. 

 
 
 
 
 

                                                                              7.§ 
 

A közművelődési szervezetek, személyek egyéb feladata  
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(1) A tárgyévre vonatkozó városi rendezvénytervet, a rendezvények tervezett helyszínét és 

időpontjáét a képviselő-testület külön határozattal hagyja jóvá tárgyévi első ülésén. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti egységes rendezvénytervet a közművelődési intézmény nyújtja be, 

mely tartalmazza az önkormányzattal megállapodást (4.§ 5. bek.) kötött személyeknek, 
szervezetek elképzeléseit is.  

(3) A Közművelődési Kerekasztal megalakulására a jegyző felhívást ad ki, szervezése a 
Művelődési Központ vezetőjének a feladata. 

 
 8. § 

 
Záró rendelkezések 

 
 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti a Rétság Város Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 
11/2000.(IV.28.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 

 Hegedűs Ferenc    dr. Varga Tibor 
                                      polgármester             jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve:  
 
                            dr. Varga Tibor 
                                    jegyző 
 
 
                                                                        Általános indoklás 
 
A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. tv. előírja, hogy a települések a közművelődésről helyi rendeletet alkossanak a helyi 
lehetőségek és sajátosságok alapján a települési nemzetiségi önkormányzatokkal való egyeztetést 
követően, (Közművelődési Kerekasztal még nem működik, létrehozása csak akkor kötelező, ha a 
civil szervezetek így döntenek), melyben meghatározza az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. a Helyi rendeletet 
öt évente felül kell vizsgálni, hasonló módon. A közművelődési rendeletet a Művelődési Központban 
ki kell függeszteni. 
 
                                                                       Hatásvizsgálati lap 
 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A törvény előírása, a megváltozott szabályozási rend, a fegyelmezett költségvetési rend, a 
folyamatosan szigorodó gazdálkodási szabályok indokolják a rendelet megalkotását. 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
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A rendelet megalkotásának társadalmi hatása akár jelentős is lehet. 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 terhet nem okoz. 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Bizonytalan gazdálkodás, intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 







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 Mária              Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 

Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűlésé-
ről, illetve a 2016. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 2018. évi munkaterv ütemezése alapján elkészült a „Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2017. évi mérlegbeszá-
moló elfogadásáról” című napirend előterjesztés.  
 
Az előterjesztés két részből tevődik össze. 
 
Az első rész tartalmazza a szakmai beszámolót, a mérlegbeszámolót és mellékleteit. A második 
rész a 2018. évi terveket mutatja be.  
 
A munkatervben a mérlegbeszámoló elfogadása június hóra került ütemezésre. Tekintettel arra, 
hogy Rétság Város Önkormányzata a Kft. többségi tulajdonosa, a jövőben a nyilvánosságra 
hozatal előtt kerül előterjesztésre a beszámoló.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 16.  
                                                                                                          
 

    Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                       alpolgármester 
 
 
 
 
 
 

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

 
A Kft. évenkénti beszámolója 

 



Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2016. évi  
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3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.( V.25.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztatás a Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2017. évi mérlegbe-
számoló elfogadásáról készített napirendet. 
 
A Képviselő-testület a szakmai beszámolót és a mérlegbeszámolót elfogadja. 
 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 

 
 
 
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 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                    Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRLETI DÍJ ÉS LAKBÉR MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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! 
 
 
Éves munkatervünk alapján minden évben tárgyalja a Képviselő-testület az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és nem lakás célú épületek bérleti díjának emeléséről készített napiren-
det.  
 
Bérleti szerződéseink alapján az éves bérleti díj az előző évi infláció mértékével emelhető. A 
KSH által közzétett 2017. évi infláció mértéke 2,4 %. Tekintettel a stagnáló infláció mértékére a 
bérleti díjak felülvizsgálatát nem tartom indokoltnak. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. május 18.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                      alpolgármester 
 
 
 
 

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

Minden évben megtárgyalt napirend, megkötött bérleti szerződések. 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló, módosított 10/2004.(V.28.) önkormányzati 
rendelet. 
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4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (V.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díjának felülvizsgálatáról készített elő-
terjesztést. 
 
A Képviselő-testület 2018. évben nem kívánja módosítani a bérleti díjakat, az önkormányzati 
lakások bérének mértékéről szóló, módosított 10/2004. (V.28.) önkormányzati rendeletben, illet-
ve a 113/2013. (V.24.) KT határozattal megállapított bérleti díjakat változatlan mértékkel meg-
tartja. 
 
Határidő: --- 
Felelős:   --- 

 
 
 

 
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 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Támogatási szerződés jóváhagyása (Fenntartható Települési Közlekedésfejlesztés pályá-
zat) 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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! 
 
Elkészült a TOP-3.1.1-16NG1-2017-00001 azonosító számú Fenntartható Települési Közleke-
désfejlesztés tárgyú pályázatunk Támogatási Szerződése. A támogatás teljes összege 
109.497.335 Ft, melyből az önkormányzatot 104.582.165 Ft, a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő 
Nonprofit Kft-t 2.457.585 Ft illeti meg. A pályázati nyeremény fogadásához a kincstári számla 
megnyitásra került. 
 
A Támogatási Szerződést jóváhagyása a Képviselő-testület elé terjesztem.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 07. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

Döntés a pályázat benyújtásáról 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
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Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(V.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-3.1.1-16NG1-2017-00001 
azonosító számú Fenntartható Települési Közlekedésfejlesztés tárgyú pályázat Támogatási 
Szerződésének jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Támogatási Szerződést jóváhagyja. Felha-
talmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
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 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 

Árajánlat elfogadása, tervezői szerződés jóváhagyása (2018. évi karbantartási terv) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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 április havi ülésen elfogadásra került a város 2018. évi karbantartási terve. A munkarészek 
kidolgozására, árazatlan és árazott költségvetés elkészítésére árajánlatot kellett kérti a KOVA-
TERV Kft-től. 
 
Az árajánlat és a szerződés-tervezet megérkezett, melyet az előterjesztéshez mellékelek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                   alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
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Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a város karbantartási tervének 
végrehajtásához bekért árajánlat elfogadásáról és tervezői szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a KOVATERV Kft. 1.400.000 Ft +áfa összegű árajánlatot elfogadja. A hatá-
rozat mellékletét képező tervezői szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc pol-
gármestert a szerződés aláírására.  
 
A tervezői költségét a Képviselő-testület a 2018. évi tartalék terhére biztosítja. A 
többletelőirányzat átvezetésére a 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor javas-
latot kell tenni. 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város Önkormányzata 
Hegedűs Ferenc polgármester 

ÁRAJÁNLAT 
Rétságon 2018. évben tervezett felújítási munkák mérnöki, tervezői előkészítő feladatainak 
elvégzésére. 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Köszönettel vettük árajánlat tételre vonatkozó felkérését, melyre az alábbi ajánlatot tesszük a 
tervzéssel érintett feladatokra: 

• A Nyárfa u. 5-8. szám előtti ingatlanon lépcsők karbantartása, lépcsőfeljárók építése, 
szemétkonténerek elhelyezését biztosító területek kialakítása. 

• Járdavégek akadálymentesítése a Kossuth utca és a Rákóczi út kereszteződésénél, a Zrinyi 
utca és Rákóczi út kereszteződésénél, a Rákóczi úton a közlekedési lámpánál. 

• Zrínyi utca – Piactér kereszteződésénél a magas járdaszegély kiváltása. 

• Mező utcában járdaépítés, felújítás. 

• Takarék utca mindkét oldalán vízelvezetés biztosítása, felújítása. 

• Sportkombinátban futópálya felújítása,  

• Rákóczi út 32. számú épület csatornájának javítása, homlokzatának javítása.  

• Templom utcai volt fizikoterápia épületén külső-belső javítási munkák, vakolatpótlások. 

• a Petőfi utcai járda felújítása.  

• Orgona közben parkolók kialakítása. 

• Szükséges kátyúzások a város teljes úthálózatán. 

• A Petőfi és a Radnóti utcákat összekötő, a sportkombináton keresztül vezető út rendbetétele. 

• Mező utcában az útpadkák rendezése. 

• Rákóczi út 34. előtti járdánál a sérült korlátelemek kijavítása, a Rákóczi út 34-től a korlát 
folytatása addig, ameddig a beton árok közvetlen a járda mellett van. 

• Rákóczi út 34. szám alatt lévő Család- és Gyermekjóléti Központhoz a Petőfi utcai parkolóból 
vezető járda felújítása. 

• Takarék út és a Mikszáth utca közötti járda javítása. 



 
K O V A T E R V  
É p í t é s z  I r o d a  K f t .   

3041 Héhalom, Petőfi S. út 11. 

Tel: 06-20-669-5622 

 email: kovacs.miklos@kovaterv.hu 

 

   

 

• Fény Adó Kft-nél parkoló kialakítása a tulajdonossal közösen.  

• Kisparkolóban a Zrínyi utca és a patak felöli oldalon kiemelt szegélykő építése. 

 

A Rétságon 2018. évben tervezett felújítási munkák (nem engedély köteles tevékenységek) mérnöki 
előkészítő feladatainak elvégzését (tervvázlat, műszaki leírás és költségvetés készítés a 
tárgykörben)  
1.400.000,- Ft + ÁFA(27%), azaz egymilliónégyszáz ezer Ft + ÁFA(27%) tervezési díj ellenében 
vállaljuk. 
 
Vállalási határidők: szerződéskötéstől számított 60 nap a szükséges részteljesítésekkel.  
 

Az Önkormányzati szükséglakás felújításának tervezésére (költségvetés, költségbecslés készítése) 
irodánk a múlt évben kapott már megbízást, az egyéb feladataink lezárásával együtt erről szakmai 
beszámolót 2018. május végéig nyújtunk be, mely tartalmazza a felújításra vonatkozó műszaki 
feladatokat, ezért ez a tétel nem szerepel az árajánlatban. 

 
 
 
 
Bízva ajánlatunk sikeres elbírálásában, üdvözlettel: 
 
 
 
                
                Kovács Miklós     
                               okl. építészmérnök, ügyvezető  
           
Héhalom, 2018. május 14. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 

Szeletkív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételének lehetősége 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 Észak-Kelet Pest ás Nórád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kívánja adni a nettó 
797.648 Ft értékű, 5 db városunkban található szelektív szigetet. 
 
Az átvételt követően a Képviselő-testület döntése alapján használhatja a műtárgyakat úgy, hogy 
a hulladékgazdálkodást nem veszélyezteti. A szigetek területe szabadon hasznosítható, elbont-
ható, a kinyert anyagok felhasználhatók. 
 
Javaslom a hulladékgyűjtő szigetek átvételét. Átgondolásra javaslom a szigetek további hasz-
nosítását. A környezettudatos hulladékgyűjtés a jószándékú szervezés mellett kudarcot vallott. 
A szigetek a sűrűn lakott városrészekben kerültek kialakításra. A lakosság egy része azonban 
nem a rendeltetésének megfelelően használta a hulladékgyűjtőket, rendszeresen elviselhetet-
len helyzetek (szemétlerakatok) alakultak ki. A „házhoz menő” szelektív hulladékszállítással a 
hulladékgyűjtő szigetekre csak üveg hulladékot lehet, lehetne beszállítani. Véleményem szerint 
a szigetek jelentősége megszűnt. A hulladékgyűjtő szigetek megszüntetését követően – idővel 
– térfigyelő kamerák is felszabadulnának, melyek a város más pontjain lennének kihelyezhető-
ek. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 13. 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                                            Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                            alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 



 Szeletkív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételének lehetősége                                  2018.05. 25-i Kt. ülésre 

2 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
I. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (V.25.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek térítésmentes átvételének lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság városban található 5 db hulladékgyűjtő szigetet – nettó 797.648 
Ft értékben – térítésmentesen átveszi az Észak-Kelet Pest ás Nórád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulástól. A határozat mellékletét ké-
pező Térítés-mentes átadás-átvételi megállapodást a Képviselő-testület elfogadja. Felhatal-
mazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

II. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (V.25.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tek térítésmentes átvételének lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Térítés-mentes átadás-átvételi megállapodásban rögzített jogával élve 
úgy dönt, hogy a hulladékgyűjtő szigetek helyén megtiltja a hulladékgyűjtést. A hulladékgyűjtés 
tilalmát a helyszíneken táblákkal kell jelezni. A szigetek további hasznosításáról, a térfigyelő 
kamerák áthelyezéséről később dönt.  
 
 
Határidő: táblák kihelyezésére 2018. június 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
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 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné 

Elvi lehetőség szakmai gyakorlat biztosítására Szarka Péter részére 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 Városi Művelődési Központ és Könyvtárat megkereste a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtára azzal a kéréssel, hogy 
Szarka Péter, 2618 Nézsa, Táncsics u. 4.(lakhely), Bercel (szül. hely), Laluja Mária (a.n.) az 
52 322 01 azonosító számú felső középfokú segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés 
megszerzésére irányuló képzés Képzési programja szerinti szakmai gyakorlatot 19 órában in-
tézményünknél tölthesse el, a mellékelt javaslat szerint, melyről igazolást kell adnunk. Ezen 
igazolásokat  és az Együttműködési keretmegállapodást mellékeljük. A szakmai gyakorlatnak 
anyagi vonzata nincs. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
 
 
 
 
         Varga Nándorné 
         igazgató helyettes 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (V.25.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szarka Péter szakmai gyakorla-
tának biztosítási lehetőségét a kért szempontok szerint a helyi Városi Művelődési Központ és 
Könyvtárban. 
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„A”  változat 

 
A Képviselő-testület hozzájárulását adja Szarka Péter 19 órás szakmai gyakorlatának elvégzé-
sére a helyi Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. 
 
Határidő: értesítés után, Szarka Péterrel való időpontegyeztetés után. 
Felelős: Varga Nándorné, ig.h. 
 
 

„B”  változat 
 
A Képviselő-testület nem adja hozzájárulását Szarka Péter 19 órás szakmai gyakorlatának el-
végzésére a helyi Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. 
 
Határidő: értesítés után, Szarka Péterrel való időpontegyeztetés után. 
Felelős: Varga Nándorné, ig.h. 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁSEGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁSEGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁSEGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS    
OKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyamOKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyamOKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyamOKJ felső középfokú segédkönyvtáros tanfolyam    

Képzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátásáraKépzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátásáraKépzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátásáraKépzési programban rögzített szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására 
 

 
1. amely létrejött a felnőttképzést folytató, szakmai gyakorlatot szervező intézmény (a továbbiakban: 

KépzőhelyKépzőhelyKépzőhelyKépzőhely) és a szakmai gyakorlati képzés feltételeivel részben vagy egészben rendelkező szervezet (a 
továbbiakban: GyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhely) között (Képzőhely és Gyakorlóhely a továbbiakban együtt: FelekFelekFelekFelek) az 
alábbi feltételek szerint.    

a. Képzőhely adatai:Képzőhely adatai:Képzőhely adatai:Képzőhely adatai:    
FelnőttképzFelnőttképzFelnőttképzFelnőttképzést folytató intézmény neve:ést folytató intézmény neve:ést folytató intézmény neve:ést folytató intézmény neve:    Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Önállóan gazdálkodó szervezeti egység /Önállóan gazdálkodó szervezeti egység /Önállóan gazdálkodó szervezeti egység /Önállóan gazdálkodó szervezeti egység /    
szervezeti egysége megnevezése:szervezeti egysége megnevezése:szervezeti egysége megnevezése:szervezeti egysége megnevezése:    

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
BME OMIKK 

Felnőttképzést folytató intézményFelnőttképzést folytató intézményFelnőttképzést folytató intézményFelnőttképzést folytató intézmény székhelye: székhelye: székhelye: székhelye:    1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
Statisztikai számjele: Statisztikai számjele: Statisztikai számjele: Statisztikai számjele:     KSH 15308799-8542-312-01 
Adószáma: Adószáma: Adószáma: Adószáma:     15308799-2-43 
Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám:     Magyar Államkincstár, 10032000-01425279 
Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás):     Liszkay Béla főigazgató 
Képviselő elérhetőségei:Képviselő elérhetőségei:Képviselő elérhetőségei:Képviselő elérhetőségei:    +36 1 463 1031 

bliszkay@omikk.bme.hu 
     
A Képzés megnevezése:A Képzés megnevezése:A Képzés megnevezése:A Képzés megnevezése:    segédkönyvtáros 
A Képzés helye: A Képzés helye: A Képzés helye: A Képzés helye:     1111 Budapest,  

Műegyetem rakpart 3. 
K épület, 1. emelet 52 terem 

OKJ azonosító:OKJ azonosító:OKJ azonosító:OKJ azonosító:    52 322 01 
Nyilvántartásba vételi sNyilvántartásba vételi sNyilvántartásba vételi sNyilvántartásba vételi szám:zám:zám:zám:    E-000530/2014/A001/2014. december 2. 
Képzésvezető:Képzésvezető:Képzésvezető:Képzésvezető:    Lengyel Zoltánné 
A Képzésvezető elérhetőségei:A Képzésvezető elérhetőségei:A Képzésvezető elérhetőségei:A Képzésvezető elérhetőségei:    +36 1 463 3534 

gylengyel@omikk.bme.hu 
 

b. Gyakorlóhely adatai:Gyakorlóhely adatai:Gyakorlóhely adatai:Gyakorlóhely adatai:    
Szakmai gyakorlatot végző szervezet neve:Szakmai gyakorlatot végző szervezet neve:Szakmai gyakorlatot végző szervezet neve:Szakmai gyakorlatot végző szervezet neve: Rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
SSSSzakmai gyakorlatot végző szervezetzakmai gyakorlatot végző szervezetzakmai gyakorlatot végző szervezetzakmai gyakorlatot végző szervezet székhelye: székhelye: székhelye: székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
Statisztikai számjele:Statisztikai számjele:Statisztikai számjele:Statisztikai számjele: 15453260-9329-322-12 
Adószáma: Adószáma: Adószáma: Adószáma:  15453260-1-12 
Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám: Számlaszám:  11741031-154532 
Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás): Képviseletében eljár (név, beosztás):     Varga Nándorné igazgató helyettes 
KépvisKépvisKépvisKépviselő elérhetőségei:elő elérhetőségei:elő elérhetőségei:elő elérhetőségei: muvkozpont@retsag.hu, konyvtar@retsag.hu 

 
A szakmai gyakorlat helye: A szakmai gyakorlat helye: A szakmai gyakorlat helye: A szakmai gyakorlat helye:  2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse:A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse:A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse:A szakmai gyakorlat vezetője/felelőse: Varga Nándorné igazgató helyettes 

 
2. A Felek a megállapodást 2018. ………………………-től, 2018. …………………………..-ig terjedő 

időtartamra/ határozatlan időre kötik. 

3. Az együttműködés célja a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét1. sz. mellékletét1. sz. mellékletét1. sz. mellékletét képező adatlapok(on) nyilvántartott 
tanfolyami résztvevő(k) részére a jelen megállapodás szerinti szakmai gyakorlat biztosítása. 

4. A gyakorlati képzésben részt vevő(k) létszáma: 1111 fő. (Szarka Péter) 

5. A gyakorlati képzés időtartama: 11119999 munkaóra. 



6. A fenti tanfolyami résztvevő(k) tanulmányainak ideje alatt a Képzési programban rögzített szakirányú 
szakmai gyakorlatot kötelesek teljesíteni. A gyakorlatot olyan munkával kell eltölteni, amely a 
segédkönyvtáros képzés céljának megfelel, az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódik. 

7. A tanfolyami résztvevő(k) a gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés programjában 
meghatározott feladat ellátására kötelezhető(ek), és csak egészséges, biztonságos körülmények között 
foglalkoztatható(ak).  

8. A GyakorlóhelyenGyakorlóhelyenGyakorlóhelyenGyakorlóhelyen folyó szakmai gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, 
aki megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 

9. A GyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhely biztosítja a gyakorlat tárgyi feltételeit és a szükséges szakmai irányítást, ill. felügyeletet. 
Gondoskodik a biztonságos munkakörülményekről, az ezzel kapcsolatos szabályokról a gyakorlaton 
résztvevő(ke)t tájékoztatja. 

10. A GyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhelyGyakorlóhely felelősséget vállal a tanfolyami résztvevő(k)ről birtokába jutott adatok, információk 
jogszabályoknak megfelelő kezeléséért. 

11. A KépzőhelyKépzőhelyKépzőhelyKépzőhely jogai és kötelezettségei a szakmai gyakorlat megszervezésével kapcsolatban: 

a. a tanfolyami résztvevővel/résztvevőkkel közösen kiválasztja a gyakorlati helyszínt. Ezt követően 
felkéri a GyakorlóhelyetGyakorlóhelyetGyakorlóhelyetGyakorlóhelyet a tanfolyami résztvevő(k) befogadására. 

b. feladata a tanfolyami résztvevő(k) gyakorlati helyen történő eseti ellenőrzése, tanulmányi és 
módszertani irányítása, 

c. közreműködik, ill. intézkedik a gyakorlat során a KépzőhelyetKépzőhelyetKépzőhelyetKépzőhelyet érintő problémák megoldásában. 

12. A KépzőhelyKépzőhelyKépzőhelyKépzőhely és a tanfolyami résztvevő(k) közötti felnőttképzési szerződés értelmében a tanfolyami 
résztvevő(k) a szakmai gyakorlati idő alatt a tudomására/tudomásukra jutott bármilyen adatot, tényt, 
üzleti titkot bizalmasan kezeli(k), azt harmadik személlyel nem közli(k). 

13. A szakmai gyakorlati képzés foglalkozásain való részvétel kötelező. (Dokumentálás a 2. sz. melléklet2. sz. melléklet2. sz. melléklet2. sz. melléklet 
szerint) 

14. A tanfolyami résztvevő(k) gyakorlati oktatásával összefüggő, jelen együttműködési megállapodásban 
nem érintett és a jogszabályban nem szabályozott, a megállapodás teljesítése során esetlegesen felmerülő 
problémákat a FelekFelekFelekFelek egymással egyeztetve kívánják megoldani. 

 

Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi Az Együttműködési Keretmegállapodásnak pénzügyi vonzata nincsvonzata nincsvonzata nincsvonzata nincs, a Feleket , a Feleket , a Feleket , a Feleket anyagianyagianyagianyagi kötelezettségvállalás  kötelezettségvállalás  kötelezettségvállalás  kötelezettségvállalás 
nem terheli!nem terheli!nem terheli!nem terheli! 

 
A FelekFelekFelekFelek a jelen megállapodást gondos áttanulmányozás után – mint akaratukkal mindenben egyezőt – 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2018……………………... 
   
  PH       PH 
 
 

.............................................................. 
Gyakorlati képzést biztosító szervezet 

(Gyakorlóhely) 

.............................................................. 
BME OMIKK 
(Képzőhely) 

 



2. sz. melléklet2. sz. melléklet2. sz. melléklet2. sz. melléklet    

IGAZOLÁSIGAZOLÁSIGAZOLÁSIGAZOLÁS 

A könyvtári rendszer működése ((10707-12) modulhoz tartozó 19 órás szakmai gyakorlat elvégzéséről 

 

AlulírottVarga Nándorné igazgató helyettes(név), mint a Rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

(szakmai gyakorlat helyszínét biztosító intézmény) vezetője igazolom, Szarka Péter (név), Bercel (születési 

hely), 1962. október 12. (születési idő), Laluja Mária (anyja születési neve) az 52 322 01  azonosító számú 

felső középfokú segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés megszerzésére irányuló képzés Képzési 

programja szerinti szakmai gyakorlatot – amelynek során figyelembe vettük a képzés moduljának vonatkozó 

tartalmát – az alábbiak szerint teljesítette:  

 

Időpont (-tól –ig): ……………………………………………………………… 

 

 

 

Dátum: ………………………………………. 

 

 

    PH 

 

 

 ……………………………………………………………….    

    a szakmai gyakorlat helyszínét biztosító intézmény vezetője 



 

IGAZOLÁSIGAZOLÁSIGAZOLÁSIGAZOLÁS    

A könyvtári rendszer működése (10707-12) modulhoz tartozó 20 órás szakmai gyakorlat elvégzéséről 

Teljesített terület,Teljesített terület,Teljesített terület,Teljesített terület,    
munkafolyamatmunkafolyamatmunkafolyamatmunkafolyamat    

Teljesített Teljesített Teljesített Teljesített 
óraszámóraszámóraszámóraszám    

Teljesítés időpontjaTeljesítés időpontjaTeljesítés időpontjaTeljesítés időpontja    
Teljesítés igazolása Teljesítés igazolása Teljesítés igazolása Teljesítés igazolása 

(aláírás)(aláírás)(aláírás)(aláírás) 

1.1.1.1.    Kistérségi könyvtári ellátás: a 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer 

1 

   

2.2.2.2.    Könyvtári adminisztráció 

2 

   

3.3.3.3.    A könyvtár működésének 
dokumentumai (alapító okirat, 
küldetésnyilatkozat, a szervezeti 
és működési szabályzat részei és 
mellékletei stb.) 

6 

   

4.4.4.4.    Munkatervek, jelentések, 
statisztikák 4 

   

5.5.5.5.    A működés forrásai. A könyvtár 
gazdálkodási rendje. A könyvtári 
terület pályázati lehetőségei 

4 
   

6.6.6.6.    Minőségbiztosítás a könyvtárban 
3 

   

Összesen:Összesen:Összesen:Összesen:    19191919 
   

 

Dátum: ………………………………………. 

 

 

 ………………………………………………………………. 

 gyakorlatvezető
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Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szerződéskötés jóváhagyása (fogl.eü.) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 Városi Művelődési Központ és Könyvtár a 89/1995.(VII.14.) Korm. rendelet, valamint a 
27/1995(VII.25.) NM rendeletben foglaltak szerint foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szer-
ződést kíván kötni a PraeMedic Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. 
 

A művelődési központ és könyvtár kollektívájának létszáma 10 fő, minden munkavállaló 
„D” foglalkozás-egészségi kategóriába tartozik. A szolgáltatás igénybevételének költsége 9.500 
Ft/fő/év. 
 

A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetés-
ében biztosított. 
 

Kérem a tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni; a szerződés-
kötést jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. május 11. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 

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

 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
27/1995(VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 
89/1995.(VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 

4. Határozati javaslat 
 

 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (V.25.) KT. HATÁROZATA 

 
 

a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződésének megkötéséről 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés megkötéséről. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja, megbízza Varga 
Nándorné igazgatóhelyettest, hogy a szerződést aláírja. 
 
A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésében biz-
tosított. 
 
 
Határidő: 2018. június 1. 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 

 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

 

 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 

Közszolgáltatási szerződések jóváhagyása (közkifolyók) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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 DMRV Zrt. megküldte  

- a köztemetőben lévő, 
- a József Attila u. 7. szám alatti, 
- a Korányi u. 4. szám alatti, 
- a Rákóczi úton lévő, 
- a Templom u. 8. szám alatt lévő, 
- a Rákóczi út 20. szám alatti, 
fogyasztási helyekre  vonatkozó közszolgáltatási szerződés-tervezetét. 

 
A tervezetet az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződést jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                  alpolgármester 
 
 
 
 
 

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

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 

- a köztemetőben lévő, 
- a József Attila u. 7. szám alatti, 
- a Korányi u. 4. szám alatti, 
- a Rákóczi úton lévő, 
- a Templom u. 8. szám alatt lévő, 
- a Rákóczi út 20. szám alatti, 
fogyasztási helyekre vonatkozó közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza He-
gedűs Ferenc polgármestert a szerződések aláírására.  

 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

Megbízási szerződés jóváhagyása (irattár rendezésre) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 2018. február 23-án fogadta el Hernádi László árajánlatát a Polgármesteri 
Hivatalban lévő irattárak rendezésére. A döntésről a vállalkozót tájékoztattuk. Az előzetes fel-
mérés megtörtént. A vállalkozó szerződés-tervezetét megküldte, melyet jóváhagyásra a Képvi-
selő-testület elé terjesztek. A vállalkozói díj becslés alapján tartalmazza az ügyintézőknél vélő 
iratanyag mennyiségét. A vállalkozó az irattárak rendezésén túl elvégzi a szükséges selejtezé-
seket, előkészíti a levéltári átadásokat. Gyakorlatilag nekünk kész listákat kell csak aláírnunk és 
az anyagokat beszállítani Balassagyarmatra. Jelen felmérés alapján tudunk még behozni irato-
kat a konyháról és más „elfekvő” helyekről is. Változás a februári előterjesztéshez képest az, 
hogy nem kell savmentes dobozokat vásárolnunk. A Nógrád Megyei Levéltár pályázati forrásból 
tudja biztosítani a szükséges tárolódobozokat. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 13. 
 
                                                                                                          
 
                                                                                                                    Fodor Rita Mária 
                                                                                                            jegyző általános helyettese 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
I. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (V.25.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal irattárai-
nak rendezése érdekében kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesz-
tést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést Hernádi László vál-
lalkozóval jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a megállapodás aláírására.  
 
Az irattár rendezésének 425.000 Ft-os költségét a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosíja. A többletelőirányzat átvezetésére a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
tervezet 

 
 
 
amely létrejött egyrészről Rétsági Polgármesteri Hivatal képviseletében dr. Varga Tibor jegyző 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
másrészről Hernádi László vállalkozó (adószáma: 49148806-1-32, nyilvántartási száma: 
6244613) 3142 Mátraszele, Táncsics út 28. szám alatti lakos, mint Megbízott (a továbbiakban: 
Megbízott) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
1. Megbízó megbízza a Megbízottat Rétság Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
irattáraiban megtalálható, a hivatal és jogelődjei által 1950-2000 között keletkeztetett iktatott 
iratok selejtezésével, rendezésével és ezen időszakból a levéltárköteles maradandó értékű ira-
tok átadásának előkészítésével. Az 1950-2005 között keletkezett pénzügyi és egyéb nem ikta-
tott iratok selejtezésével valamint az irattár kialakításával. 
A feladat végrehajtásához a következő munkák elvégzése szükséges: irattári anyag ellenőrzé-
se, selejtezése, rendezése, a rendezett iratok levéltári dobozokba rakása és szakszerű felirato-
zása, segédletek (tételszintű átadás-átvételi jegyzőkönyv és jegyzék, selejtezési jegyzőkönyv és 
jegyzék, hivatalnál maradó iratok jegyzéke) készítése.   
2. Megbízó a feladat elvégzéséhez szükséges munkafeltételeket biztosítja. Megbízottnak enge-
délyezi, hogy az iratkezelői és az irattári helyiségekbe beléphet a hivatalos munkaidőn túl is. 
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3. Megbízó kötelessége a levéltári átadásra kerülő iratok részére a szabványos levéltári dobo-
zok beszerzése. 
4. A Megbízott a megbízást elvállalja, azt a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfele-
lően, a lehetőség szerinti legjobb minőségben 2018. szeptember 30-ig köteles teljesíteni. 
5. A megbízás teljesítéséért a Megbízott egyszeri 425 000 Ft bruttó összegű megbízási díjra 
jogosult, amelyet Megbízó a munka befejezésétől számított 8 napon belül átutalással teljesít 
Megbízott részére, a Kereskedelmi és Hitelbanknál lévő 10404247-90780060-01120000 számú 
számlájára.  A megbízási díj tartalmazza a Megbízott valamennyi, a tevékenységével összefüg-
gő indokolt költségét is. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok és a 
Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Rétság, 2018. április 25. 
 
 
 

megbízó       megbízott 
 



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

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Beszerzés indítása a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001 sz. „Rétság város közlekedésfejlesz-
tési beruházása a környezeti fenntarthatóság érdekében” nevű pályázathoz 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-3.1.1 „Fenntartható települési köz-
lekedésfejlesztés” konstrukcióra. A projektjavaslat pozitív elbírálást kapott, a projekt megvalósí-
tására 109 497 335,- Ft. vissza nem térítendő támogatás lett megítélve. A Támogatási Szerző-
dés aláírása után 2018.április 27–én a projekt megvalósítási fázisába lépünk. A pályázati felhí-
vás értelmében a projekt költségvetésében szereplő tevékenységekre szerződést kell kötnünk a 
megfelelő szakemberekkel, melyek kiválasztására 3 árajánlat kérésével történő beszerzési eljá-
rás keretében kerül sor. Ennek megfelelően jelenleg a következő tevékenységekre kell beszer-
zési eljárást indítanunk:  
 

1. Megvalósíthatósági terv készítése 
2. Kerékpárfogalmi hálózati terv készítése, Engedélyes- és kiviteli tervek készítése 
3. Közbeszerzés 
4. Műszaki ellenőrzés 

 

Az ajánlattételi felhívást legalább 3 potenciális ajánlattevőnek kell megküldeni. A 3 ajánlattevőre 
tevékenységenként a javaslat a következő: 
 

1. Megvalósíthatósági terv készítése 
 

Név Cím 
Y & E & S Bt. 3792 Sajóbábony, Váci M. u. 10. 
Magyar Tanácsadó Kft. 1211 Budapest, Színesfém utca 9. 
Bíró Anikó Éva e.v. 2619 Legénd, Táncsics M. u. 6/1. 
 
 

2. Kerékpárfogalmi hálózati terv készítése, Engedélyes – és kiviteli tervek készítése 
 

Név Cím 
SALGÓTERV Kft. 3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI. em. 50. 
Pannon - Forrás Kft 1074 Budapest, Hársfa utca 8. 4. em. 38. 
TARJÁNTERV Kft. 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.. 
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Közbeszerzés 

Név Cím 
Timmerné Demcsik Ágnes 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12. 
Palóc Projekt Szolgáltató Kft. 3170 Szécsény, Dózsa György út 8. 
Márkus Pál e.v. 3104 Salgótarján, Május 1. út 73. 
 
 

3. Műszaki ellenőrzés 
 

Név Cím 
Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. fsz.1. 
Magyar Közút Nonprofit Nógrád Megyei 
Igazgatóság 

3104 Salgótarján, Meredek utca 31. 

Salgóterv Kft. 3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI/50. 
 
A beérkező ajánlatokat a Bíráló Bizottság fogja felbontani és értékelni, majd egy összegzést 
készít a Képviselő Testület részére.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy hozzon határozatot a beszerzési eljárás megindítására, az 
ajánlattételi felhívás kiküldésére a fent említett vállalkozásoknak valamint a Bíráló Bizottság 
tagjaira. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc  
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

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

 
A pályázat benyújtásáról szóló testületi döntés 

 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001 „Rétság 
város közlekedésfejlesztési beruházása a környezeti fenntarthatóság érdekében” című projekt-
hez kapcsolódóan beszerzési eljárás megindítását határozza el megvalósíthatósági terv ké-
szítése tárgyában, 3 árajánlat bekérése formájában. Ajánlattevőknek a következő vállalkozáso-
kat kéri fel: 

 
Név Cím 
Y & E & S Bt. 3792 Sajóbábony, Váci M. u. 10. 
Magyar Tanácsadó Kft. 1211 Budapest, Színesfém utca 9. 
Bíró Anikó Éva e.v. 2619 Legénd, Táncsics M. u. 6/1. 

 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001 „Rétság 
város közlekedésfejlesztési beruházása a környezeti fenntarthatóság érdekében” című projekt-
hez kapcsolódóan beszerzési eljárás megindítását határozza el Kerékpárfogalmi hálózati terv, 
Engedélyes- és kiviteli tervek  készítése tárgyában , 3 árajánlat bekérése formájában. Ajánlat-
tevőknek a következő vállalkozásokat kéri fel: 

 
Név Cím 
SALGÓTERV Kft. 3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI. em. 50. 
Pannon - Forrás Kft 1074 Budapest, Hársfa utca 8. 4. em. 38. 
Tarján Terv Kft. 3100 Salgótarján, Mártírok útja 1. 

 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001 „Rétság 
város közlekedésfejlesztési beruházása a környezeti fenntarthatóság érdekében” című projekt-
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hez kapcsolódóan beszerzési eljárás megindítását határozza el közbeszerzés tárgyában, 3 
árajánlat bekérése formájában. Ajánlattevőknek a következő vállalkozásokat kéri fel: 

 
Név Cím 
Timmerné  Demcsik Ágnes 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12. 
Palóc Projekt Szolgáltató Kft. 3170 Szécsény, Dózsa György út 8. 
Márkus Pál e.v. 3104 Salgótarján, Május 1. út 73. 
 

Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001 „Rétság 
város közlekedésfejlesztési beruházása a környezeti fenntarthatóság érdekében” című projekt-
hez kapcsolódóan beszerzési eljárás megindítását határozza el műszaki ellenőrzés tárgyában, 
3 árajánlat bekérése formájában. Ajánlattevőknek a következő vállalkozásokat kéri fel: 

 
Név Cím 
Útkataszter Bt. 3100 Salgótarján, Szerpentin út 8. fsz.1. 
Magyar Közút Nonprofit Kft. Nógrád Megyei 
Igazgatóság 

3104 Salgótarján, Meredek utca 31. 

SALGÓTERV Kft. 3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI/50. 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
 

 
 

 
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: Hesz Ildikó          előterjeszti: Hegedűs Ferenc 

„Nyári diákmunka” program lehetősége 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25.-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 2013-2017-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a Nóg-
rád Megyei Kormányhivatal Rétsági Foglalkoztatási Osztálya megvalósításával „Nyári diákmunka” 
elnevezéssel munakerőpiaci programot indít. 
 
A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 
legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, 2018. június 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszakra támoga-
tást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat 
fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. 
 

- A program keretében legfeljebb 6 órás foglalkoztatás támogatható. 
- Támogatásként a munkabér 100%-a téríthető meg, amely nem lehet magasabb a szakkép-

zettséget nem igénylő munkakörben 103.500 Ft, szakképzettséget igénylő munkakörben 
135,375 Ft időarányos hányadánál.  

- A felmerülő szociális adó tényleges összegét az NFA biztosítja. 
 
Az igénylés első lépése a járási hivatal foglalkoztatási osztályán a kérelem és munkaerőigény be-
nyújtása. 
 
Előfeltétel, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó.- vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. 
A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített 
diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában. 
A program során fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelménye-
inek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az összeférhetet-
lenség szabályainak betartására. 
 
Annak érdekében, hogy minél több rétsági lakosú diák számára kínáljon az önkormányzat munkát, 
a kérelem 2*1 havi ütemben, 10-10 fő alkalmazásával került előkészítésre. 
 
A programmal kapcsolatos dokumentáció (kérelem, nyilatkozat, munkaerőigény bejelentőlap) az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a diákmunkát enge-
délyezni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2018. május 14. 
 
        Hegedűs Ferenc 
             polgármester 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

 
3/2018.. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

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

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(V.25.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka 
program lehetősége” tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 100%-os állami támogatás biztosítása mellett 2018. 
július 1-től 2018. augusztus 31-ig 10 fő rétsági lakosú diák alkalmazását. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a „Nyári diákmun-
ka” program hatósági szerződésének aláírására. 
 
Határidő: 2018.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
„B” 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka 
program lehetősége” tárgyában készült előterjesztést, azt nem támogatja. 

 
A Képviselő-testület a nyári diákmunkában történő foglalkoztatást nem támogatja. 
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Határidő: ----  
Felelős: ---- 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  

dr. Varga Tibor 
        jegyző 

 



 

 

 

 

 

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2018.”  
központimunkaerőpiaci program indításáról 

 
I. A programindítás indokai 

 

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés 

elősegítésére a 2013-2017-es években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári 

diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2018. évben ismét meghirdetésre kerül a program. 

 

2013-ban közel 16 ezer, 2014-ben 24,5 ezer, 2015-ben 27,4 ezer, 2016-ban 26,2 ezer, 2017-ben 27,1 ezer 

nappali tagozatos diák nyári foglalkoztatását támogattuk a programmal. 

 

2018. évben 25-30 ezer fő diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein 

belül. 

 

II. A program célja 
 

A program – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és 

ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka 

révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. 

 

A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. 

 

III.  A program célcsoportja 
 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 

- 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok1, 

- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, 

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

 

IV.  A program elemei 
 

1. Munkaerőpiaci szolgáltatások 
 

A járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként 

regisztrált diákok számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerőpiaci információt 

nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok 

figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében. 

 

 

2. A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás 
 

A programban a diákok csak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban 

foglalkoztathatóak, ennek megfelelően támogatás is csak munkaviszony keretében történő 

foglalkoztatáshoz nyújtható.  

A program két pillérre épül: 

                                                 
1 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatáskor már betöltötte a 16. életévét.  



 
 

 

 

1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható 

munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző 

intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet. 

 

2. Diákmunka a mezőgazdaság és vendéglátás területén: A felmerülő ágazati munkaerőhiány 

kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program 

keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására. 

 

1. pillér: Önkormányzati diákmunka 

 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális 
hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.   

 

A program keretében legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás 

támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő 

munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 

Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási 

adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg 

arányosan csökken.  

 

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság és vendéglátás területén 
 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2,5 

hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.   

 

Jelen megoldással lényegében ugyanúgy 6 órát támogatunk 100%-ban, mint az önkormányzatok 

esetében.  Az újonnan bevezetésre kerülő mezőgazdasági és vendéglátási munkavégzés legfeljebb 8 

órában került meghatározásra, ezzel ösztönző hatást kívánunk elérni továbbá azt, hogy a 

vállalkozások is vállaljanak részt a költségek megosztásában. A különbségtétel abból adódik, hogy 

munkaerőhiányos területre kívánunk munkaerőt biztosítani. Az agráriumban nincs elegendő 

munkaerő, aki a zöldségek, gyümölcsök betakarításában részt venne, továbbá a nyári időszakban 

nincs elegendő pincér, kiszolgáló személyzet a vendéglátás területén, például a Balaton környékén. 

 

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő 

munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 

Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási 

adó – előbb említettek szerinti – arányos része.  

A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan 

csökken.  

 

V. A támogatás időtartama 
 

A program 2018. június 1-től 2018. augusztus 31-ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni a 

2018. június 18 - 2018. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra 

vonatkozóan lehet. 

 



 
 

 

Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs 

lehetőség. 

 

VI. A program megvalósítója 
 

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási 

szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg. 

 
VII. A program forrása, költsége 

 

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2018. évi központi kerete terhére. A program 

összköltsége 3 milliárd Ft. 

 

VIII. A programtól várt eredmények 
 

A program elsősorban preventív jelleggel kerül indításra, kifejezetten csak a nyári időszakra.  

Várt eredmény: a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, munkajövedelem szerzés biztosítása, a 

munkasiker révén a jövőbeli inaktivitás megelőzése.  

 

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként 

eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el. 

 

        Nemzetgazdasági Minisztérium 



 
 

 

 

Tájékoztató 

a „Nyári diákmunka” program indításáról 

diákoknak 

  

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok 

megvalósításával ebben az évben is elindítja „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-

piaci programját.  

 

A program célja a korai munkatapasztalat, munkajövedelem szerzés elősegítése, továbbá a 

kötelező szakmai gyakorlat teljesítésének lehetősége. 

A programban részt vehetnek azok a fiatalok, akik 

� nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező 16-25 év közötti 

diákok, 

� közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, és 

� nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonnyal.  

A nyárifoglalkoztatás történhet a területi, települési önkormányzatoknál, illetve 

intézményeiknél, valamint a mezőgazdaság és vendéglátás területénfoglalkoztató 

vállalkozásoknál legkorábban 2018. június 18-tól legfeljebb 2018. augusztus 31-ig. 

A támogatott foglalkoztatásra maximum napi 6 órában van lehetőség az önkormányzatoknál 

illetve intézményeiknél és maximum 8 órában a mezőgazdaság és vendéglátás területén 

foglalkoztató vállalkozásoknál,a minimálbér – szakképzettséget igénylő munkakörökben a 

garantált bérminimum – időarányos hányadának megfelelő bérezés mellett. 

A programhoz csatlakozás  előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán közvetítést 
kérőként nyilvántartásba vetesse magáta munkaviszony kezdete előtt.  

Ehhez személyes okmányaival (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, 

adóazonosító jelet tartalmazó igazolvány), valamint érvényes diákigazolványával, vagy 

annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási 
igazolásával kell a foglalkoztatási osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba 

vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. 

A támogatás kizárólag a járási hivatal által a munkaerőigényre közvetített diák 

foglalkoztatásához nyújtható. 

 

További információért, valamint regisztrációért kérjük, forduljon a 

járási hivatal foglalkoztatási osztályának kollégáihoz! 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó          előterjeszti: Hegedűs Ferenc 

Kérelem önkormányzati bérkompenzáció megállapítására 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. február 24.-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! 
 
Immáron negyedik éve kérem a Tisztelt Képviselő-testület segítségét, hogy a 2008 óta változatlan 
köztisztviselői bérek, közalkalmazotti bérek helyi szinten való rendezését a lehetőségekhez mérten 
támogassa. 
 
Köztudott, hogy az illetmény rendszer változatlanul hagyásával ugyanakkor az évente növekvő 
minimál és garantált bér növekedésével egyre nő a feszültség az intézményi dolgozók között.  
A gyermekvédelmi és szociális ellátó rendszerekben jelentős, a pedagógusoknál és az egészség-
ügy egy részében igen jelentős bérfejlesztés zajlik. A kulturális területen és az oktatást közvetlenül 
segítők részére is történt kisebb %-os elmozdulás az elmúlt években. 
A különböző rendeletek által bevezetett intézkedések még nagyobb aránytalanságot okoztak a 
közszféra ágazataiban. Ennek az aránytalanságnak a mérséklésében nyújtott segítséget a dolgo-
zók részére a Képviselő-testület. 
 

• 2016-ban a 160/2016.  (VII.12.) számú határozatában szabályozta a kifizetés feltételeit, 
amely a feltételek teljesülése esetén, éves szinten maximum 30%-os, 

• 2017-ben a 112/2017. (IV.28.) számú határozatában szabályozta a kifizetés feltételeit, 
amely a feltételek teljesülése esetén, éves szinten maximum 40% volt. Mindkét esetben az 
illetményképzés során levonásra került az állami béremelés (minimálbér, garantált bér) és 
a szintén államilag biztosított pótlék(ok). Így az intézkedés során azok sem maradtak nehéz 
helyzetben, akik kimaradtak az állami béremelésből.  

 

  minimál bér ft/hó garantált bérminimum Ft6hó 

2015 105.000 122.000 

2016 111.000 129.000 

2017 1275.00 161.000 

2018 138.000 180.500 
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Összességében úgy ítélem meg, hogy az eddigi takarékos gazdálkodás eredményeképpen lehe-
tőség van az idei évben is a már előző két évben alkalmazott önkormányzati kompenzáció %-ának 
felülvizsgálatára csökkentve ezzel a dolgozók közötti bérfeszültséget és elősegítve megbecsülésük 
kifejezését. Ha csak az idei évet tekintjük az ASP rendszer bevezetése és az ezzel járó folyamatos 
képzések teljesítése, adatszolgáltatások, adatmigrációk körül jócskán akadtak-akadnak minden 
ügyintéző számára plusz feladatok, illetve a testületi döntések végrehajtása, nagy volumenű szak-
értelmet, kiemelkedő teljesítményt vár el, amelyben a köztisztviselők napi munkavégzésük során 
helytállnak. 
Ugyanakkor kérés érkezett felém az óvodai dajkáktól, hogy az önkormányzati kompenzáció idei 
meghatározásakor a Képviselő-testület arányaiban magasabb %-os eltérítést állapítson meg, hogy 
ezáltal a kisebb %-os illetményre jogosultak is részesülhessenek az önkormányzati kompenzáció-
ból. 
 
A Képviselő-testület korábbi (2016-2017) döntéseit figyelembe véve az alábbi javaslatot teszem: 
A 2018 év önkormányzati bérkompenzációjának meghatározásakor kérem a Képviselő-testület, 
hogy úgy alakítsa ki az álláspontját, hogy az eddigi egységes elvek biztosítása mellett minden kö-
zépfokú végzettségű dolgozó esetében az önkormányzati bérkompenzáció minimálisan a 10%-os 
mértéket elérje az állami béremelésen felül. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, szíveskedjen.  
 
 
 
2018. május 15. 
  

Hegedűs Ferenc 
    polgármester  
 

 
 

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

2016. évi önkormányzati bérkompenzáció 
2017. évi önkormányzati bérkompenzáció  

3. Jogszabályi háttér:  

2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet (2/2018. (II.26.) 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( 05.25.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ” Kérelem önkormányzati bér-
kompenzáció megállapítására „ tárgyában készült előterjesztést. 



Kérelem önkormányzati bérkompenzáció megállapítására 2018. 05.25-i ülésére 

3 
 

 
 
A Képviselő-testület támogatja az önkormányzati bérkompenzáció mértékét      % -os mértékben. 
A megállapított mértéken felüli állami támogatásban részesülők bérét rendezettnek tekinti. ( Család 
és Gyermekjóléti Központ dolgozói, Óvónők, Védőnők) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási ha-
tósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.( 02.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  
 
 
A Képviselő-testület nem támogatja a Polgármester által tett javaslatot.  
 
 
Határidő: ---- 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

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

Gazdálkodási jogkörök szabályzatának elfogadása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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 gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzatunk ismételten felülvizsgálatra szorul. A jelen 
anyagban a szabályzat az ÁSZ javaslatára kiterjesztésre került az intézményekre és a nemzeti-
ségi önkormányzatokra. Aktualizálásra kerültek a jogosultak nevei is.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. május 14. 
                                                                                                          

 
     Fodor Rita Mária s.k. 

                                                                                                           jegyző általános helyettese 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(V.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gazdálkodási jogkörök sza-
bályzatának elfogadásáról  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szabályzatot jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



Sor-

szám Név Iktatószáma Megnevezése tartalma aláírása szignója

1 Hegedűs Ferenc polgármester kötelezettségvállalás Önkormányzat, teljeskörő

2 dr. Varga Tibor kötelezettségvállalás Polgármesteri H. teljeskörű

3 Fodor Rita Mária kötelezettségvállalás Önkormányzat meghatalmazás szerint

4 Fodor Rita Mária kötelezettségvállalás Polgármesteri H. teljeskörű

5 Vinczéné Szunyogh Judit kötelezettségvállalás Óvoda, teljeskörű

6 Ivanicsné Bízik Beáta kötelezettségvállalás Óvoda, meghatalmazás szerint

7 Varga Nándorné kötelezettségvállalás VMKK teljeskorű

8 Kelemen Ágnes kötelezettségvállalás VMKK meghatalmazás szerint

9 Kovácsné Gregor Márta kötelezettségvállalás CSGYK teljeskorű

10 Fricz-Szaszovszki Dóra kötelezettségvállalás CSGY meghatalmazás szerint

11 Glückné Salgai Szilvia kötelezettségvállalás SZNÖ, teljeskorű

12 kötelezettségvállalás SZNÖ meghatalmazás szerint

13 Jónás Pál kötelezettségvállalás CNÖ teljeskörű

14 kötelezettségvállalás CNÖ meghatalmazás szeirnt

15 Hegedűs Ferenc polgármester Utalványozás Önkormányzat, teljeskörő

16 dr. Varga Tibor Utalványozás Polgármesteri H. teljeskörű

17 Fodor Rita Mária Utalványozás Önkormányzat meghatalmazás szerint

18 Fodor Rita Mária Utalványozás Polgármesteri H. teljeskörű

19 Vinczéné Szunyogh Judit Utalványozás Óvoda, teljeskörű

20 Ivanicsné Bízik Beáta Utalványozás Óvoda, meghatalmazás szerint

21 Varga Nándorné Utalványozás VMKK teljeskorű

22 Kelemen Ágnes Utalványozás VMKK meghatalmazás szerint

23 Kovácsné Gregor Márta Utalványozás CSGYK teljeskorű

24 Fricz-Szaszovszki Dóra Utalványozás CSGY meghatalmazás szerint

25 Glückné Salgai Szilvia Utalványozás SZNÖ, teljeskorű

26 Utalványozás SZNÖ meghatalmazás szerint

27 Jónás Pál Utalványozás CNÖ teljeskörű

28 Utalványozás CNÖ meghatalmazás szeirnt

Jogosultság Jogosult*

Gazdálkodási jogkörök szabályozásának 1. számú melléklete



Sor-

szám Név Iktatószáma Megnevezése tartalma aláírása szignója

Jogosultság Jogosult*

29 Hegedűs Ferenc polgármester Teljesítés igazolás Önkormányzat, teljeskörő

30 dr. Varga Tibor Teljesítés igazolás Polgármesteri H. teljeskörű

31 Fodor Rita Mária Teljesítés igazolás Önkormányzat meghatalmazás szerint

32 Fodor Rita Mária Teljesítés igazolás Polgármesteri H. teljeskörű

33 Vinczéné Szunyogh Judit Teljesítés igazolás Óvoda, teljeskörű

34 Ivanicsné Bízik Beáta Teljesítés igazolás Óvoda, meghatalmazás szerint

35 Varga Nándorné Teljesítés igazolás VMKK teljeskorű

36 Kelemen Ágnes Teljesítés igazolás VMKK meghatalmazás szerint

37 Kovácsné Gregor Márta Teljesítés igazolás CSGYK teljeskorű

38 Fricz-Szaszovszki Dóra Teljesítés igazolás CSGY meghatalmazás szerint

39 Glückné Salgai Szilvia Teljesítés igazolás SZNÖ, teljeskorű

40 Teljesítés igazolás SZNÖ meghatalmazás szerint

41 Jónás Pál Teljesítés igazolás CNÖ teljeskörű

42 Teljesítés igazolás CNÖ meghatalmazás szeirnt

43 Fodor Rita Mária Pénzügyi ellenjegyzés teljeskörú

44 Kosík Roland Pénzügyi ellenjegyzés meghatalmazás szerint

45 Máté Anett Érvényesítés teljeskörű

46 Kosík Roland Érvényesítés teljeskörű

47 Erdeiné Horváth Krisztina Érvényesítés teljeskörű

48 Máté Anett átláthatóság igazoló önkormányzat, PH, teljeskorű

49 Hriagyelné Kucsera Katalin átláthatóság igazoló Óvoda teljeskörű

50 Menczeleszné Dénes Mónika átláthatóság igazoló VMKK teljeskörű

51 Kovácsné Gregor Márta átláthatóság igazoló CSGYK teljeskorű

52 Glückné Salgai Szilvia átláthatóság igazoló SZNÖ, teljeskorű

53 Jónás Pál átláthatóság igazoló CNÖ teljeskörű

54

55

56

57

58



Sor-

szám Név Iktatószáma Megnevezése tartalma aláírása szignója

Jogosultság Jogosult*

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



Sor-

szám Név Iktatószáma Megnevezése tartalma aláírása szignója

Jogosultság Jogosult*

89

90

91

92

93

* Visszavonás esetén az aláírás és a szignó rovatokat nem kell kitölteni.
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Mezőfi Zoltán alpolgármester 

Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport Működési Szabályzat Felülvizsgálata 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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 Működési Szabályzat felülvizsgálatát a régi szabályzaton keresztül mutatom be: 
 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport 

Működési Szabályzata 
 
A Bizottság Munkacsoport ellátja a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben megál-
lapított   feladatokat: 
 
1. Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának 

éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a 
helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, egyesületek, alapítványok által 
szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a helyi általános iskola és 
óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális prog-
ramok utazási költségeinek és belépő díjainak   fedezésére. 
 
 

2. A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb szabad-

idős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására. 

3. Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, va-

lamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel. 

4. Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepségek, megemlékezések programjait, és 

egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat. 

 
Támogatási feltételek: 

a.) Támogatható szervezetek, szerveződések: utaztatási és belépő díj támogatásban csak 
rétsági civil szervezet, civil szerveződés és közösség, egyesület, alapítvány, valamint a helyi 
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általános iskola és a helyi óvoda önkrmányzati intézmény(továbbiakban együtt:  intézmény)   
részesíthető. 
b.) Nem támogatható: párt, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági szervezet, 
nem önkormányzati intézmény, fegyveres erők és testületek. 
c.) Az igényelt támogatás lehetősége: egy civil szervezet, civil szerveződés, közösség, egye-
sület, alapítvány vagy intézmény évente maximum három öt alkalommal támogatható. 
d.) A támogatás összege és mértéke: a támogatás,  

- 3 alkalmig  maximum 150.000 forint lehet, és nem haladhatja meg az igazolt összkölt-
ség 70%-át, 

- a 4. alkalom maximum 105.000 Ft lehet, és nem haladhatja meg az igazolt összköltség 
50 %-át, 

- az 5. alkalom maximum 65.000 Ft lehet és nem haladhatja meg az igazolt összköltség 
30 %-át. 

További javaslat: meg lehet állapítani 1 főre jutó támogatás maximumát is. például 3.750 
Ft, 2.600 Ft, 1.625 Ft)  

e.) A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a kérelmet a felhasználást megelőzően 
legalább húsz nappal előbb kell a „Működési Szabályzat” mellékletében lévő adatlapon benyúj-
tani. 
f.) A kérelemhez csatolni kell a  
f.a) a kérelem nyomtatványt, 
f.b) a programon részt vevők tervezett névsorát, 
f.c) utazási költség esetén három árajánlatot az autóbusz díjára vonatkozóan. 
 
g.) A Bizottság  Munkacsoport a kérelmekről többségi szavazással dönt. 
h.) A Bizottság Munkacsoport szociális támogatást, segélyt nem adhat. 
i.) A támogatott programon a kérelmező civil szervezettől, szerveződéstől, közösségtől, egye-
sülettől, alapítványtól vagy intézménytől legalább 15 (azaz tizenöt) főnek kell résztvennie. Külö-
nösen indokolt esetben (pl. tanulmányi versenyen való részvétel) a Bizottság ettől a létszámtól 
eltérhet. 
j.) A Kérelmező a „Támogatási Kérelemben” foglaltak szerint megfelelő számla másolatával 
köteles elszámolni. Elszámolási késedelem esetén újabb támogatási kérelem elutasításra ke-
rül. 
k.) A Bizottság Munkacsoport a támogatási kérelmet indoklás nélkül    elutasíthatja. 
l.) A hibásan kitöltött kérelem automatikusan elutasításra kerül. 
m.) A támogatás a Támogatási megállapodás megkötését követően utófinanszírozás formájá-
ban fizethető ki. 
 
A Bizottság munkáját a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjának vezetője 
segíti, aki: 

- gondoskodik a bizottsági meghívók elkészítéséről, 
- az ülésről jegyzőkönyvet vezet, 
- vezeti a feladatra elkülönített előirányzatok nyilvántartását, 
- tájékoztatást ad az elkülönített előirányzatok felhasználásának állásáról, 
- tájékoztatást ad a korábban adott támogatások elszámolásáról, vagy az elszámolások 

elmaradásáról, 
- ellenőrzi a benyújtott elszámolások szabályszerűségét, 
- gondoskodik a kifizetésekről, esetleges önrész befizetés esetén a bevétel beszedéséről. 
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Indokolás a módosításhoz: 
 

I. Költségátvállalás helyett támogatás 
A szabályzat eddig is támogatásról beszélt (szabályosabbá válna a Munkacsoport működése). 
A támogatások nyújtásához figyelembe kell venni az államháztatáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet előírásait. Az önkormányzat partnere 
csak átlátható szervezet lehet. Az átláthatósági nyilatkozat bekérését nem célszerű szülőkre 
áthárítani.  
A támogatásokról a hivatkozott rendelet szerinti megállapodást kellene kötni. A számlát a támo-
gatott szervezet saját nevére kérné, az elszámolás módja ugyanaz lenne, mint az éves támoga-
tások esetében.  
 

II. Gyakoriság 
Az új szabályzatban 3 alkalom helyett 5 alkalmat tartalmaz, csökkenő mértékű támogatással. Az 
osztálykirándulásokat hátrány nem éri, hiszen nem tilos egy buszt az eddigi gyakorlat szerinti 2 
osztály helyett 3 osztállyal feltölteni. 
 

III. Kérelmek minőségének, tartalmának tapasztalatai 
A kérelmek minősége igen gyakran kritikán aluli. A kérelmezők egy része úgy érzi „alanyi jogon” 
jár a támogatás, ennek megfelelően tölti ki a nyomtatványt. Közelmúlt eseménye: kérelmező 
szövegesen beírja mit kér, majd a Munkacsoporttól elvárja, találja ki, hogy nem csak a szöve-
gesen leírt költségtávállalást kéri. Más esetben a kérelmező buszt kér, utazási költség helyett. 
Volt olyan kérelem, hogy más volt az utazás időpontja, mint maga a program időpontja. Előfor-
dult olyan is, hogy az intézményvezető helyett egy szülő írta alá a kérelmet. Azt gondolom, 
hogy Rétság országosan egyedülállóan nyújt támogatásokat. A kérelmezők kötelessége olyan 
kérelmet benyújtani, ami megfelel a szabályzatnak. A kérelmek elbírálása során tapasztaltunk, 
hogy a kérelmek összege folyamatosan növekszik. Tehát például nem a szülői terhek csökken-
tése lett a cél, hanem a kirándulás összköltségének emelésével annak színvonalának emelése.  
 

IV. Árajánlatok bekérése 
Összehasonlíthatatlan utazási költségek jelentek meg a kérelmekben. Időszakosan irreális 
kilométerenkéni költségek megjelenítésével. A költséghatékonyság véleményem szerint elvár-
ható az önkormányzat által támogatott szervezetektől is. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                  alpolgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a Társadalmi Kapcsolatok Mun-
kacsoport Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Működési Szabályzatot jóváhagyja. 
Utasítja a Munkacsoport tagjait a szabályzatban foglaltak betartására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város Önkormányzat 
Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport 

Működési Szabályzata 
 
A Munkacsoport ellátja a Képviselő-testület által a költségvetési rendeletben megállapított   
feladatokat: 
 
5. Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának 

éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a 
helyi civil szervezetek, egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kul-
turális programok, valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére 
szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és be-
lépő díjainak   fedezésére. 
 
 

6. A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb szabad-

idős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására. 

7. Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, va-

lamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel. 

8. Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepségek, megemlékezések programjait, és 

egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat. 

 
Támogatási feltételek: 

a.) Támogatható szervezetek, utaztatási és belépő díj támogatásban csak rétsági civil szer-
vezet, egyesület, alapítvány, valamint a helyi általános iskola és a helyi önkormányzati intéz-
mény(továbbiakban együtt:  intézmény)   részesíthető. 
b.) Nem támogatható: párt, önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, gazdasági szervezet, 
nem önkormányzati intézmény, fegyveres erők és testületek. 
c.) Az igényelt támogatás lehetősége: egy civil szervezet, egyesület, alapítvány vagy intéz-
mény évente maximum három öt alkalommal támogatható. 
d.) A támogatás összege és mértéke: a támogatás,  

- 3 alkalmig  maximum 150.000 forint lehet, és nem haladhatja meg az igazolt összkölt-
ség 70%-át, 

- a 4. alkalom maximum 105.000 Ft lehet, és nem haladhatja meg az igazolt összköltség 
50 %-át, 

- az 5. alkalom maximum 65.000 Ft lehet és nem haladhatja meg az igazolt összköltség 
30 %-át. 
További javaslat: meg lehet állapítani 1 főre jutó támogatás maximumát is. például 3.750 
Ft, 2.600 Ft, 1.625 Ft)  
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e.) A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a kérelmet a felhasználást megelőzően 
legalább húsz nappal előbb kell a „Működési Szabályzat” mellékletében lévő adatlapon benyúj-
tani. 
f.) A kérelemhez csatolni kell a  
f.a) a kérelem nyomtatványt, 
f.b) a programon részt vevők tervezett névsorát, 
f.c) utazási költség esetén három árajánlatot az autóbusz díjára vonatkozóan. 
 
g.) A Munkacsoport a kérelmekről többségi szavazással dönt. 
h.) A Munkacsoport szociális támogatást, segélyt nem adhat. 
i.) A támogatott programon a kérelmező civil szervezettől, egyesülettől, alapítványtól vagy 
intézménytől legalább 15 (azaz tizenöt) főnek kell résztvennie. Különösen indokolt esetben (pl. 
tanulmányi versenyen való részvétel) a Bizottság ettől a létszámtól eltérhet. 
j.) A Kérelmező a „Támogatási Kérelemben” foglaltak szerint megfelelő számla másolatával 
köteles elszámolni. Elszámolási késedelem esetén újabb támogatási kérelem elutasításra ke-
rül. 
k.) Munkacsoport a támogatási kérelmet indoklás nélkül    elutasíthatja. 
l.) A hibásan kitöltött kérelem automatikusan elutasításra kerül. 
m.) A támogatás a Támogatási megállapodás megkötését követően utófinanszírozás formájá-
ban fizethető ki. 
 
A Bizottság munkáját a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportjának vezetője 
segíti, aki: 

- gondoskodik a bizottsági meghívók elkészítéséről, 
- az ülésről jegyzőkönyvet vezet, 
- vezeti a feladatra elkülönített előirányzatok nyilvántartását, 
- tájékoztatást ad az elkülönített előirányzatok felhasználásának állásáról, 
- tájékoztatást ad a korábban adott támogatások elszámolásáról, vagy az elszámolások 

elmaradásáról, 
- ellenőrzi a benyújtott elszámolások szabályszerűségét, 
- gondoskodik a kifizetésekről, esetleges önrész befizetés esetén a bevétel beszedéséről. 
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
 

 Utazással és belépődíjjal összefüggő költségek támogatására 
 

A kérelmező civil szervezet, egyesület, alapítvány vagy intézmény, (továbbiakban: Kérelmező) 
: 

- megnevezése: ……………………………………………….. 
- címe: ………………………………………………………… 
- tevékenységi köre: …………………………………………... 
 

Kérelmező képviselőjének neve: ……………………………………. 
                                            címe: ……………………………………. 
 
Kérelmező képviselőjének nyilatkozata: büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 
hogy a fenti Kérelmező által megbízott, és a kérelem benyújtására felhatalmazott képviselője 
vagyok. 
 
Az igényelt támogatás célja, programja: …………………………….. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 
Az utazás eszköze: …………………………………………………… 
 
A program  ideje: ………………………………………………………. 
 
A résztvevők létszáma: ………………………………………………. 
 
A résztvevők névjegyzékét a Kérelmező a „Támogatási kérelem” mellé köteles csatolni. 
 
A Kérelmező a csatolt számlákkal 8 napon belül elszámolási kötelezettséget vállal. 
 
Az utazás helye, és távolsága:………………………………………… 
 
A belépő díj összege személyenként: ………..Ft összesen: ………..Ft 
 
A Kérelmező köteles az elszámolás során  Rétság Város Önkormányzata, mint Támogató 
részére a rendezvényen résztvevők névjegyzékét, a szolgáltató által kibocsájtott számla máso-
latát, a szállító gépjármű menetlevél másolatát, valamint a belépődíjról szóló számla másolatát 
az elszámoláshoz mellékelni. Amennyiben a benyújtott számla összege bármilyen ok miatt 
meghaladja a megítélt támogatás összegét, a különbözetet a Kérelmező köteles saját költ-
ségvetéséből biztosítani. A támogatás kifizetésére csak a támogatási szerződés megkötését 
követően, utófinanszírozás formájában lehetséges.. 
A támogatást Rétság Város Önkormányzata a csatolt gépjármű menetlevél, a szolgáltató 
által kibocsájtott számla másolat, a belépődíjról szóló számla másolat és a résztvevők név-
jegyzéke alapján teljesíti. 
 
 
           Rétság,    …….év    ……………….hó   …….nap 
  
                                                                          Kérelmező képviselője: 
 

                                                             
…………………………… 

                                                                                                                              aláírás 



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 és előterjeszti: Fodor Rita Mária a jegyző általános helyettese  

BESZÁMOLÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGJELENTETÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 közérdekű adatok megjelentetésére a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez 
szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 1. számú melléklete ír 
elő kötelezettséget.  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és rögzítéséről 
szóló szabályzatot a Képviselő-testület a 114/2013. (V.24.) Kt. határozatával elfogadta.  

Hivatalos honlapunkon folyamatosan működik a közérdekű adatok menüpont. Feltöltését fo-
lyamatosan végezzük, a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, a frissítést folyamatosan vé-
gezzük. 2017. évben elmaradásunk volt a testületi ülések jegyzőkönyveinek feltöltésével. 
Restanciánkat rendeztük. 

A közadattár karbantartásra szerződésünk fennáll.  Több alkalommal kapunk értesítést arról, 
hogy ellenőrizték az oldalt, a törvényi kötelezettségeinket teljesítettük. 

Kötelezettségünk továbbá a Nemzeti Jogtárban a helyi rendeletek megjelentetése. E kötele-
zettségünknek is folyamatosan eleget teszünk. 

A megjelenítéssel kapcsolatban az előző beszámoló óta egyetlen visszajelzés érkezett, a 
környezetvédelmi programot készítő vállalkozó elmondása szerint minden adatot megtalált a 
honlapon, melyre szüksége volt. Elmondása szerint más önkormányzatnál ilyen nagy meny-
nyiségű adatot nem talált. 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
 
 
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                       a jegyző általános helyettese 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-

hajtása:  
 

 
3. Jogszabályi háttér:  
Fentiekben bemutatva 

 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (V.25.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű adatok megjelente-
tésének tapasztalatairól készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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1 oldal a 9 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Jánosik Gabriella és Uskert Krisztina 
                              Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

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

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

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 
alapján jogosult a 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló törvény 21/B. §-ban meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekét-
keztetésnek és - ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek - a szünidei gyermekétkezte-
tésnek, a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, az e törvényben és más 
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba foga-
dó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha a gyermek tartására köteles, 
és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjára-
dékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, 
időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szo-
ciális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. 
A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem össze-
ge nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az 
öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más 
törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a 
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nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a va-
gyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön 
vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket. 
Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 131. § (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől el-
térni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető. 
A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjá-
ban - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe 
venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelke-
ző szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát, 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem ren-
delkező gyermeket, 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás 
munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket, 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket, 
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket, az a)-e) pontokba 
nem tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltar-
tott rokont. 
A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot kell érteni, ha a 
családbafogadó gyám a gyámsága alá helyezett gyermek tartására köteles. 
A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a (4) bekezdésben meghatározott közös háztartásban élő 
közeli hozzátartozók vagyonára. 
Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, 
amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének hetvenszeresét meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az 
ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen 
lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskor-
látozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű. 
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására 
irányuló kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön-
külön a (7) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek. 
Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg a 
megállapított jogosultságot meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási joga megszűnt vagy 
tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. 
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb a (2) bekezdés 
a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig, a (2) bekezdés 
b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig megállapítja a 
gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-
gát. 
Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyer-
mek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerint ta-
nulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelő-
ző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban 
legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ideértve a 19. § (1a) bekez-
dés szerinti pénzbeli ellátásra való jogosultságot is, a gyámhatóság - hivatalból vagy kérelemre 
- felülvizsgálja, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben vál-
tozás következett be. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszűnik az (1) bekezdésben 
meghatározott időtartam leteltével, megszüntetésre kerül, ha a (3) bekezdés szerinti felülvizsgá-
lat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy a gyermek 
gyermekvédelmi szakellátásba kerül. 
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20/A. §  A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusz-
tus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára te-
kintettel alapösszegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint 
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a gyermek, 
fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minő-
sül a 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-
ga a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus 
hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintet-
tel emelt összegű természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tan-
szer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény 
elfogadásával egyidejűleg dönt. 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek 
közül 2017. évben Erzsébet-utalvány formájában, melynek esetenkénti összege 2017. 
évben alap összegű utalvány esetében 6.000.-Ft volt 85 gyermek részesült természetbeni 
támogatásban, összesen 510.000 Ft értékben, emelt összegű utalvány esetében 6.500.-Ft 
volt 54 gyermek részesült természetbeni támogatásban, összesen 351.000 Ft értékben. 
 
Gyermekétkeztetés 

A 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
21. § (1) Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell 
biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek ese-
tén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya 
alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére a bölcsődében, mini böl-
csődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai kollégium-
ban, az itt szervezett externátusi ellátásban, az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet 
kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás kereté-
ben, a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos 
gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali 
intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkezte-
tés], a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde, mini bölcsőde és az óvoda zárva tartása, vala-
mint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) be-
kezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekét-
keztetés). 

(2) Az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e 
feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye 
szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. 
 
Intézményi gyermekétkeztetés 

A 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
21/A. § (1) Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermek-
étkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben a bölcsődében, mini bölcsődében böl-
csődei ellátásban részesülő gyermekek részére az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli 
meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést, a gyermekek és a 
tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában 
és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai 
és uzsonna formájában két kisétkezést 
kell biztosítani. 
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(2) Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit 
nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja a települési önkormányzat az általa 
fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, továbbá a közigazgatási területén a 
tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (e § alkalmazásában 
a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-
oktatási intézményben, az egyházi és a nem állami fenntartó az általa fenntartott nem bentlaká-
sos intézményben, a fenntartó az egyéb állami fenntartású nem bentlakásos intézményben. 

(4) A bentlakásos intézményben az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosítani kell 
az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon a reggeli és vacsora főétkezést, és 
az óvodai nevelési napokon és az iskolai tanítási napokon kívül a reggeli, ebéd és vacsora főét-
kezéseket, valamint a tízórai és uzsonna kisétkezéseket. 

(5) A (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja a szakosított szociális ellátást nyújtó 
és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény az intézményben elhelyezett gyermekek ré-
szére, a települési önkormányzat a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntar-
tott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére, az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója a 
b) pont alá nem tartozó bentlakásos nevelési-oktatási intézményben elhelyezett gyermekek 
részére. 

(6) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben a köznevelési fenntartó által fenn-
tartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingat-
lanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - az (1) és a (4) bekezdés szerinti 
gyermekétkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosí-
tani az (1) és a (4) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, 
amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik. 
 
Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés 

21/B. § (1) Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődében, mini 
bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számá-
ra, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, 
vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan 
családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben a 
szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező 
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíj-
járulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették; az 1-8. évfolyamon nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesül, vagy nevelésbe vették; azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek 
számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményé-
ben helyeztek el; az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanu-
ló számára, ha nevelésbe vették, vagy utógondozói ellátásban részesül. 

(2) Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezmé-
nyével kell biztosítani az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 
tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; az 1-8. és az azon 
felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan csa-
ládban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az (1) bekezdés b) 
pont ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; az 
(1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti életkorú, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek szá-
mára, feltéve, hogy az (1) bekezdés alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi 
gyermekétkeztetésben. 

(3) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és (2) bekezdés b) pontja szerinti ingyenes vagy 
kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés biztosításához közös háztartásban élőként kell 
figyelembe venni a tizennyolc éven aluli, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézmény-
ben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint 
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szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben 
tanuló, és életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos 
gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, valamint a neve-
lőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói ellátásban részesülő fiatal fel-
nőttet. 

(4) Az (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában meghatározott összeg számításánál - a kérelem 
benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az 
egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülőt, 
a szülő házastársát vagy élettársát, a (3) bekezdés szerinti gyermeket, az a) és b) pontba nem 
tartozó, a Ptk. családjogra irányadó szabályai alapján a szülő vagy házastársa által eltartott 
rokont. 

(5) A családbafogadó gyám a saját és a gyámsága alatt álló gyermek tekintetében is kérheti 
az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre való jogosultság megállapí-
tását, ha az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott feltételek valamelyik gyermek tekintetében 
fennállnak. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a 
családbafogadó gyám saját gyermekeinek és a gyámsága alatt álló gyermekeknek a számát 
össze kell adni. A (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt a családbafogadó gyámot is érteni 
kell. 

(6) Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés gyermekenként csak egy 
jogcímen vehető igénybe. 

(7) Ha a tanuló - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött - tanulószerződé-
se alapján már jogosult ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre, ugyanazon étkeztetés te-
kintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekét-
keztetést nem veheti igénybe. 

(8) A nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes ha-
tállyal elhelyezett gyermek és a tanulói jogviszonyban nem álló, illetve nem nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt nem jogosult ingye-
nes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre. 

(9) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést a tanuló után a nappali 
rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani. 
 
Szünidei gyermekétkeztetés 

A 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
21/C. § (1) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvé-
nyes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ré-
szére ingyenesen biztosítja, és az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így 
különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyene-
sen biztosíthatja. 

(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti esetben a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben része-
sülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának 
időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott ta-

nítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfe-
lelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
 
 
A 2017. évben a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
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közül a szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásában a nyári szünet időtartamára 11 
gyermek vette igénybe. 
  
A tavalyi évben a felügyeleti szervek ellenőrzést nem folytattak a gyermekvédelmi, 
gyámügyi feladatellátásra vonatkozóan. 
 
A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben biztosí-
tott.  
2017. évben óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 95 fő volt.  
Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 27 fő.  
 
Az általános iskolai tanulók létszáma 2017. december 31-én 248 fő volt, melyből 8 fő magánta-
nuló.  
Az iskolai intézményi étkezést a tanulók közül összesen 138 fő vette igénybe. 
A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 57 fő részesült, melyből az iskolai 
intézményi étkezést 22 fő vette igénybe.  
 

Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 
speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközei-
nek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevel-
kedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyez-
tetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító tá-
mogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, 
a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek meg-
előzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzet-
ben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális 
szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthoná-
ban igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, a szabadidős programok 
szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdeké-
ben a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, vala-
mint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetett-
séget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, meghatározott szemé-
lyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolá-
sa, tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyer-
mek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai 
szociális munkát biztosíthat. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a 
gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) 
elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok 
ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyer-
mekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátá-
sok önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, 
szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai 
szakszolgálatok igénybevételét. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat a társult önkormányzatok által létrehozott, már 25 településre kiterje-
dő, 8,5 fő teljes munkaidős alkalmazott családgondozót foglalkoztató Nyugat-Nógrád Család- 
és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével megoldott.  
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat eredményesen működteti a jelzőrendszert. Mind a veze-
tővel, mind a családgondozóval való munkát a személyes kapcsolattartás jellemzi.  
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Rétságon Uskert Krisztina családgondozó látja el a gyermekjóléti feladatokat, aki munkáját 
nagy odaadással, lelkiismeretesen, a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva végzi. 
A településen a gyermekjóléti szolgáltatásra biztosított idő heti 2 óra.  
A Gyermekjóléti Szolgálat által a településen ellátott családok száma 27, melyben 35 ellátott 
gyermek él.  
Ebből alapellátásban 22 fő, míg védelembe vételre kapcsán 1 fő szerepel. 
 
A nyilvántartásba vétel legfőbb okai: 
⇒ magatartási probléma: iskolai hiányzás, kisebb vétségek, szabálysértések elkövetése 
⇒ családon belüli kapcsolatok megromlása, konfliktusok  
⇒ a család környezete, életviteli problémák  
⇒ átmeneti gondozás 
⇒ fiatalkorú várandósság 
 
 
Család- és gyermekjóléti szolgálat 
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szol-
gálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szol-
gálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a 
családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. 
A települési önkormányzat a gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként 
vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működte-
ti. 
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladato-
kat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében foglaltakon túl 
folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyezte-
tettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szük-
séges intézkedést, az ellátási területén közreműködik a kormányrendeletben meghatározott 
európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy 
rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában, 
szervezi a - legalább három helyettes szülőt foglalkoztató - helyettes szülői hálózatot, illetve 
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, segíti a nevelési-oktatási in-
tézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, felkérésre környezettanulmányt készít, kezde-
ményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, biztosítja a gyermekjogi képvi-
selő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, részt vesz a külön jogszabályban meghatáro-
zott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férő-
helyekről. 
 
Család- és gyermekjóléti központ 
Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszék-
hely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve 
szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. 
A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 
64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelke-
désének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt, amelynek keretében biztosít utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - 
lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, ide 
nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást, ha a helyi viszonyok 
azt indokolják - kórházi szociális munkát, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát, csa-
ládi döntéshozó konferenciát; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intéz-
kedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek kere-
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tében kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség 
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, javaslatot készít a veszé-
lyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének elő-
mozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy an-
nak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésé-
re, fenntartására és megszüntetésére, együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a 
megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság el-
rendelte a gyermek megelőző pártfogását, a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése ér-
dekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermekne-
velési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat 
helyreállításához, utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a 86. § (1) 
bekezdés f) pontjában foglaltak szerint - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, 
védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát 
koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni for-
mában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasz-
nálási terv) készít; szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgá-
latok számára. 
A gyermekjóléti központ feladatainak ellátására a települési önkormányzat egyházi fenntartóval 
és nem állami fenntartóval ellátási szerződést nem köthet. 
A gyermekjóléti központ feladata, valamint a szupervízió az Szt. 122/A. §-a szerinti, szolgáltatá-
sok intézményen kívüli szervezet által történő ellátásának szabályai szerint is biztosítható. 
A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ a szolgálta-
tással érintett gyermek tekintetében a Gyvt. 139. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást, nagy-
korú személy tekintetében az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartást vezeti. 
 
 
A jelzőrendszer tagjaival a települési önkormányzat kapcsolata jónak minősíthető.  
A legszorosabb, napi kapcsolat az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, 
valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal alakult ki.  
A települési önkormányzat jegyzője rendszeresen részt vesz a jelzőrendszer tagjaival 
történő egyeztetéseken, illetve esetmegbeszéléseken.  
A rétsági Rendőrkapitánysággal is szoros kapcsolat alakult ki, ennek eredménye a gyor-
sabb és eredményesebb hatósági intézkedés.  
 
 
Jövőre vonatkozó céljaink között szerepel a magas színvonalú feladatellátás fenntartása. 
 
Jelen előterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve tartalmaz-
za a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését (gyermekjóléti 
szolgálat beszámolója, jegyzői gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a 
Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 15. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                 dr. Varga Tibor 
                                                                                                                       jegyző 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

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

3. Jogszabályi háttér:  

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

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.( V.25.) KT. HATÁROZATA 
  
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak 2016.évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja.  
  
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt a 
1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére  
  
Határidő: 2018. május 31.  
 
Felelős: jegyző  
  
  
  
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Máté Anett   
                                                     Előterjeszti: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET  
2017. ÉVI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPODÁS 

 MÓDOSÍTÁSI KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be 2017. évi önkormányzati támogatá-
sának módosítása tárgyában. Az Egylet 2017. évben 1.300.000 Ft támogatást kért és kapott. A 
megkötött megállapodásban a különböző célokra fordított összegek azonban változtak. A kérel-
met előterjesztésemhez mellékelem. 
 

Cél 
Megállapodás                  Módosított  
szerinti összeg (Ft)       összeg (Ft)  

 
Üzemanyagköltség:    100.000 Ft                        96.117 Ft 
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése    100.000 Ft                        10.245 Ft  
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:    130.000 Ft                        86.353 Ft  
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):    310.000 Ft                      101.076 Ft  
Élelmezés, védőital      60.000 Ft                      111.759 Ft  
Könyvelői díj:      50.000 Ft                        50.000 Ft  
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:      50.000 Ft                                 0 Ft  
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó 
anyagköltségek:    120.000 Ft                       149.860 Ft  
Adminisztrációs költségek:      50.000 Ft                         28.104 Ft  
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:      50.000 Ft                         41.527 Ft  
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése      100.00 Ft                       182.475 Ft  
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:      60.000 Ft                         17.140 Ft  
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése    120.000 Ft                       347.802 Ft  
Egyéb (jutalom, temetés)               0 Ft                         62 200 Ft  
Összesen: 1.300.000 Ft                    1.284.658 Ft 
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Az Egyesület nem használt fel 15.342 Ft támogatást. Az összeg visszafizetési kötelezettségével 
tisztában vannak, a fel nem használt támogatást visszautalják az önkormányzat számlájára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2018. május 15. 

 
              Fodor Rita Mária 
       jegyző általános helyettese 

 
 

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

- 213/2017/101 megállapodás  
 
 

3. Jogszabályi háttér 

 Az Önkormányzat 3/2018. (II.26) 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete 
 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(V.25.) KT. HATÁROZATA 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támo-
gatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél 
az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 

Cél 
Módosított  
összeg (Ft) 

 
Üzemanyagköltség: 96 117 Ft 
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése 10 245 Ft 
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga: 86 353 Ft 
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak): 101 076 Ft 
Élelmezés, védőital 111 759 Ft 
Könyvelői díj: 50.000 Ft 
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata: 0 Ft 
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó 
anyagköltségek: 149 860 Ft 
Adminisztrációs költségek: 28 104 Ft 
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés: 41 527 Ft 
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése 182 475 Ft 
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Rétság térségi tűzoltóverseny költségei: 17 140 Ft 
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése 347 802 Ft 
egyéb (jutalom, temetés…) 62 200 Ft 
Összesen: 1.284 658 Ft 
 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapo-
dás módosítást aláírja. 
 
 
Határidő:  2018 június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                                               Dr. Varga Tibor 
   Jegyző 
 

 
 
 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
1.sz. 

              
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – 
és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között 2017. 
évi önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában: 
 

1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul. 
 

2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

Cél 
Megállapodás módosítás 

szerinti összeg (Ft) 
 
Üzemanyagköltség: 96 117 Ft 
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése 10 245 Ft 
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga: 86 353 Ft 
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak): 101 076 Ft 
Élelmezés, védőital 111 759 Ft 
Könyvelői díj: 50.000 Ft 
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata: 0 Ft 
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó 
anyagköltségek: 149 860 Ft 
Adminisztrációs költségek: 28 104 Ft 
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés: 41 527 Ft 
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése 182 475 Ft 
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei: 17 140 Ft 
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Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése 347 802 Ft 
egyéb (jutalom, temetés…) 62 200 Ft 
Összesen: 1.284 658 Ft 
 

 
 
 
 
 

A támogatás két egyenlő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot 
követően vehető igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támo-
gatás első részével maradéktalanul elszámolt. 
 

A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok ma-
radnak. 

 
 
Rétság, 2018. ……………………………………… 
 
 
 

   Hegedűs Ferenc            Fábián János   
polgármester                                                      elnök 

 



 

 

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

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

 Előterjesztést készítette: Máté Anett       
                                              Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  

A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatási kérelme 
 

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2018. május 25-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 Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület benyújtotta 2018. évre támogatási kérelmét.   
  
A Képviselő-testület évek óta támogatja az Egyesületet. Kérésük az, hogy legalább a 
2017. évi támogatás összegéig kerüljön megállapításra a 2018. évi támogatás összege 
is.  
  
Kérelmükben a felhasználási célokat az alábbiak szerint jelölték meg:  
 

- Üzemanyagköltség  100.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése  100.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő kötelező biztosításai, műszaki vizsgadíjai  130.000 Ft, 
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak)  200.000 Ft, 
- Élelmezés, védőital) éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, 

társadalmi munkák, tűz és káreseteknél:                                      80.000 Ft, 
- Könyvelői díj    50.000 Ft, 
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata  50.000 Ft, 

- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, 
kapcsolódó anyagköltségek                                150.000 Ft, 

- Adminisztrációs költségek                                      30.000 Ft, 
- Oktat

ás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés                                                           40.000 Ft, 
- Egyenruha, 

védőfelszerelés beszerzése                                                          200.000 Ft, 
- Rétság 

térségi tűzoltóverseny költségei:                                                             50.000 Ft, 



 

 

- Egyéb 
épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése                                      120.000 Ft, 

- Összesen:                                   1.300.000 Ft 
 
 Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen 
  
 
Rétság, 2018. május 14.   
   

                                                                                              Fodor Rita Mária 
                                                                                                   jegyző általános helyettese 
 

 
 

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

 -  évenként megkötött támogatási megállapodás  
  

3. Jogszabályi háttér:   

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.26.) önkormányzati 
rendelet. 

 
20. §  

  
 

(h) 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. Határozati javaslat  

  
  

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
  

/2018. (V.25.) számú határozata  
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2018. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.   
  
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi önkormányzati 
támogatását az előterjesztés mellékletét képező Megállapodás szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Megállapodás előírására.  
  
Az Egyesület 2018. évi támogatásának fedezete az éves költségvetésben biztosított. 
 



 

 

  
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

  
  
Záradék:  
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz  

          Dr. Varga Tibor                      
jegyző  
 
 
 
 
 
 
 

 Ikt.sz:…………./2018  
  

MEGÁLLAPODÁS  
  
 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester 
– és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között a 
Képviselőtestület által biztosított 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználása 
tárgyában:  
   
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2018.(……..) 

számú határozatával a 2018. évi önkormányzati támogatásként a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére 1.300.000 Ft  azaz egymillió-háromszázezer forintot 
biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084032.  

 
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:  
  

- Üzemanyagköltség  100.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése  100.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő kötelező biztosításai, műszaki vizsgadíjai  130.000 Ft, 
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak)  200.000 Ft, 
- Élelmezés, védőital) éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, 

társadalmi munkák, tűz és káreseteknél:                                      80.000 Ft, 
- Könyvelői díj    50.000 Ft, 
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata    50.000 Ft, 

- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, 
kapcsolódó anyagköltségek                   
150.000 Ft, 

- Adminisztrációs költségek                            
30.000 Ft, 

- Oktatás, 
tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés                
40.000 Ft, 

- Egyenruha
, védőfelszerelés beszerzése              
200.000 Ft, 



 

 

- Rétság 
térségi tűzoltóverseny költségei:        
50.000 Ft, 

- Egyéb 
épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése        
120.000 Ft, 

- Összesen:                         
1.300.000 Ft 

 
 

A támogatás igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
   
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek támogatására tervezett 

keret terhére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
6400006010053700 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.  

   
4.) A 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 követően 2018. december 31-ig köteles 
elszámolni. 

  
5.) A 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.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az 

önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem 
utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.  

  
7.) A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy  

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

• A 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.) A 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, 2018. ………………………. 
  
 

……………………………….      ………………………………. 
    
 
 
 
Hegedűs Ferenc         Támogatott 
     polgármester                                         
 
 

pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 

……………………………….. 
   pénzügyi ellenjegyző 

  
 
  
  

NYILATKOZAT  
  
  

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti  
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról  
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………...  
Természetes személy lakcíme: ………………………………………………………………….  
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...  



 

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
…………………………………………………………..  
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………… 
Adószáma: ………………………………………………………………………………………  
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...  
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………….. 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...  
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ……………………………………………………………  
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 
……………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………...  
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.)   
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et)  

1. nem áll fenn vagy    
2. fennáll a ..….. pont alapján   

- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)  
1. nem áll fenn vagy   
2. fennáll a ..….. pont alapján   

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
…………………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………...  
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 
intézkedtem:  
…………………………………………………………………………………………………...  
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.  
  
Kelt: ……………………………….  
                                                                             …………………………….  
                                                                                 Aláírás, cégszerű aláírás  
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Előterjesztést készítette: Máté Anett   Előterjeszti: Fodor Rita Mária jegyző ált. helyettese 

A MOSOLYÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25-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 Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képvi-
selő-testülethez, hogy a Balassagyarmati Kórház gyermekosztálya részére adományozandó sür-
gősségi diagnosztikai eszközcsomag megvásárlásában anyagi segítséget kérjen. Az egyesület 
kérelmét előterjesztésemhez mellékelem. 
 
Az Egyesület több alkalommal kért és kapott támogatást Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületétől. A támogatás összege általában 30.000 Ft volt. Az Egyesület valamennyi alkalommal 
elszámolt a támogatással. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

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

1. részben feltüntetve 

3. Jogszabályi háttér 

 
Az Önkormányzat 3/2018. (II.26) 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete. 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(V.25) KT. HATÁROZATA 

  
„A” változat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyért Egyesület kérelmét, azt 
támogatja. A támogatást, ……………. forintot a Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére 
sürgősségi diagnosztikai eszközcsomag vásárlására kell fordítani.  
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A támogatott civil szervezettel az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal megállapodást kell kötni. 
 
A pótelőirányzatot a 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapo-
dást aláírja. 
 
Határidő:  2018.  június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                                                                                                   

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyért Egyesület kérelmét, azt 
nem kívánja támogatni.  
 
Határidő:  2018.  június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Rétság, 2018. május 15. 

 
              Fodor Rita Mária 
       jegyző általános helyettese 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                                               Dr. Varga Tibor 
   Jegyző 

MEGÁLLAPODÁS 

  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a Országos 
Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület– képviselő: ……………… – között 2018. évi önkormányzati 
támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2018.(V.25.) számú határozatával 
a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület 
részére ………….- Ft azaz ………………….. forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás 
COFOG szerinti besorolása 084031. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

- sürgősségi diagnosztikai eszközcsomag  
a Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére: ………………….- Ft 

 
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett keret terhére az 
egyesület Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-13803339 számú számlájára igénybejelentés alapján 
utalja át. 
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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 kiál-
lított 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 bizony-
latoknak 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 támoga-
tás 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 minő-
sülő 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 ter-
heket 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 irány-
adónak 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, 2018. ………………………. 
  
 
  Hegedűs Ferenc                                 ………….…………… 
    polgármester                                           Támogatott   
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
……………………………. 
    pénzügyi ellenjegyző 
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NYILATKOZAT 
 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér-
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………... 
Természetes személy lakcíme: …………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………... 
Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………… 
Adószáma: ……………………………………………………………………………………… 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………….. 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………… 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpén-
zekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)  
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

1. nem áll fenn vagy   
2. fennáll a ..….. pont alapján  

- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 
1. nem áll fenn vagy  
2. fennáll a ..….. pont alapján  

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
Kelt: ………………………………. 
                                                                             ……………………………. 
                                                                                 Aláírás, cégszerű aláírás 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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. 
 

2018. április havi ülés 
 
58/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója 
A beszámoló elfogadásra került. 
 
59/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
A közbeszerzési terv elfogadásra került, hirdetése megtörtént. A tervet Márkus Pál megkap-
ta. 
 
60/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Kommunális gép közbeszerzésére érkezett áraján-
latok elbírálása 
Márkus Pál értesítése megtörtént, a szerződés aláírásra került. 
 
61/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Csatornabekötés tervezésének és engedélyezési 
eljárásnak szükségessége 
Valent Józseffel a kapcsolatot felvettük, értesült a megrendelésről 
 
62/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Árajánlat elfogadása ravatalozónál lévő lapburko-
latok felújítására 
A munka elvégzésre került 
63/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Telekalakítás megrendelése 
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Dombai Gábor megkezdte a munkát. 
 
64/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: 2018. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
Kovács Miklós tervező megküldte az árajánlatát, a mai ülés napirendje. Városgondnok érte-
sült a döntésről. 
 
65/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Ajánlatkérés nyilvánosság biztosítására 
A megjelölt vállalkozások megkeresése megtörtént, az előterjesztés készítésekor még nem 
járt le a beadási határidő. 
 
66/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Beszerzési szabályzat jóváhagyása 
A szabályzat hatályba lépett. 
 
67/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú „faház 
használati jogának visszavétele a Rétsági Városi Sportegyesülettől II. 
Az egyeztetés még nem kezdődött meg. 
 
68/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat-
ra vállalkozási szerződés jóváhagyása 
A szerződés aláírása megtörtént. 
 
69/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Megbízási szerződés megkötésének engedélyezé-
se 
A Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője értesült a döntésről 
 
70/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2017. évi 
munkájáról 
A beszámoló elfogadásra került. 
 
71-79 /2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Sport és civil szervezetek pályázatainak elbírá-
lása  
A támogatott szervezetek értesültek a döntésről. Az adategyeztetések és szerződéskötések 
folyamatosak. 
 
80/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pá-
lyázat 
A pályázat benyújtásra kerül. A befogadásról az értesítést megkaptuk. Minimális hiánypótlás 
(nyitvatartási időről nyilatkozat) benyújtásra került. 
 
81/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Szerződéskötések I. 
Az intézmény (VMKK) értesült a döntésről. 
 
82/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Szerződéskötések II. 
Az intézmény (VMKK) értesült a döntésről. 
 
83/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Templom utca 11. szám alatti önkormányzati ingat-
lannal kapcsolatos kérelmek 
A kérelmezők értesültek a döntésről. 
 
84/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Havay Lászlóné kérelme 
A kérelmező értesült a döntésről. 
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85/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Dr. Horváth Zoltán kérelme 
A kérelmező értesült a döntésről. Ügyvéd úr készíti a szerződést, a vételár megfizetésre ke-
rült. 
 
86/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Iacobovici Zsuzsanna kérelme 
A kérelmező értesült a döntésről. 
 
87/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Speed Rally Team Sportegyesület kérelme 
A kérelmező értesült a döntésről. 
 
88/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi be-
számolója 
A beszámoló elfogadásra került. 
 
89/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Tájékoztatás követelések állományáról 
Végrehajtás folyamatos. 
 
90/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: TKM kérelmek 
A kérelmezők értesültek a döntésről. 
 
91/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Regisztráció ingyenes WIFI-hozzáférési pontok 
létesítésére 
A regisztráció megtörtént. A kupon igénylésekor a rendszer összeomlott. Az előterjesztés 
készítésekor is a következő hibaüzenet olvasható több nyelven: „Technikai nehézségek 
adódtak a WiFi4EU portálján. Jelezni fogjuk, amint sikerül elhárítani a problémát. Addig is 
köszönjük szíves türelmét!” 
 
 
92/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatá-
sára vonatkozó pályázat benyújtása 
A pályázat benyújtásra, befogadásra került, A minimális hiánypótlást teljesítettük. 
 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

- Ady utcai játszótér, Korányi úti kijátszótér, Iskola előtti játszótéren javítási munkáinak 
elvégzését kértük a csoportvezetőn keresztül a Városüzemeltetési csoporttól  

- jogerős ítéletet megküldése: feszített munkatempó miatt még nem került megküldésre 
a korrektúrázott ítélet,  

- Cukrászda új tulajdonosának figyelmét felhívta Jegyző úr a szabálytalan parkolásra.  
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határoza-

tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
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Szociális Bizottság 2018. április 24 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 48 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása     
- -       támogatott kérelem 16 db 140.000 Ft 

- -       elutasított kérelem 1 db - 

           Döntés összesen: 17 db 140.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 9 db - 

- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 9 db - 

Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 18 db - 

- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 18 db - 

Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 3 db 150.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 db 150.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 db 25.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 48 db 315.000 Ft 

  

 
 
 

Rétság, 2018. május 17. 
 

    Mezőfi Zoltán 
   alpolgármester 

 

2 Határozati javaslatok 

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

„B” változat 
 

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


	onk1806-01
	onk1806-02
	onk1806-03
	onk1806-04
	onk1806-05
	onk1806-06
	onk1806-07
	onk1806-08
	onk1806-09
	onk1806-10
	onk1806-11
	onk1806-12
	onk1806-13
	onk1806-14
	onk1806-15
	onk1806-16
	onk1806-17
	onk1806-18
	onk1806-19
	onk1806-20
	onk1806-21
	onk1806-22
	onk1806-23

