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Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2012.évi térítési díjának 
megállapítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. március 23-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 szociális és gyermekvédelmi törvény alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális 
és gyermekjóléti szolgáltatások - szociális és gyermekétkeztetés - intézményi térítési díját a fenn-
tartó állapítja meg.  
 
Intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza:  

- gyermekétkeztetés esetén azonos az élelmezési nyersanyag normával, az élelmezési 
nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegével. Az élelmezéssel kapcsolatos 
rezsi költség nem hárítható át.  

- szociális étkezők, konyhák szolgáltatásait igénybe vevő külső étkezők és alkalma-
zottak - étkeztetése esetén az élelmezés nyersanyag költsége valamint az étkezte-
téssel kapcsolatosan felmerülő közvetlen rezsi költségnek az egy ellátottra jutó ösz-
szege.  

Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapját képező - a 6/2011. (III.30.) önkormányzati rende-
lettel 2011. április 1-től megállapított, és jelenleg is alkalmazott - élelmezési nyersanyag norma 
módosítását az intézményvezető nem javasolja. A normával az életkori sajátosságoknak megfelelő 
étkeztetés biztosítható. A hivatkozott rendelettel megállapított nyersanyag normák: általános isko-
lai napközis ellátás 335 Ft (mely összegből 55 Ft a reggeli, 230 Ft az ebéd, 50 Ft az uzsonna), 
menzások 230 Ft, külső étkezők és szociális étkezők 230 Ft.  

Az óvodások áfa nélküli nettó napi élelmezési normája 275 Ft (mely összegből 65 Ft a tízórai,155 
Ft az ebéd és 55 Ft az uzsonna). Az intézményi bontások következtében az óvoda 2012. január 1. 
naptól kikerült az áfa körből, alanyi mentessé vált, az élelmezési költség áfá-ja nem igényelhető 
vissza, így a normát bruttó összegben kell megállapítani, de a fizetendő térítési díjak  sem tartal-
mazhatnak  áfá-t, tehát befizetési kötelezettség sem keletkezik. A bruttósítással az élelmezési 
nyersanyag költség 350 Ft-ra, ezen belül a reggeli 83 Ft-ra, az ebéd 197 Ft-ra, az uzsonna 70 Ft-
ra módosul.  
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A felnőtt étkeztetésnél a napi nyersanyag költségen túl, a rezsi költségeket is figyelembe kell 
venni. A saját üzemeltetésű konyha 2011. évi beszámolóban kimutatott közvetlen költségeit figye-
lembe véve 1 Ft élelmiszerre 1,41 Ft rezsi költség jut, ami kismértékben elmarad az előző évi 1,45 
Ft-tól.  A rezsiköltség csökkenése miatt a felnőtt étkeztetés intézményi térítési díja 554 Ft, 10 Ft-tal 
alacsonyabb a tavalyitól.  

 

Szociális étkezők intézményi térítési díja :  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése 
alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkeztetés 
intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A 
115. § (9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítá-
sok (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati intéz-
ményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy 
szolgáltatási egységre (szociális étkezésnél egy ételadag) számított értéke, amelyet az előző év 
adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy 
alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.  

A 2011. évben 11 fő étkeztetésére - 889921 Szociális étkezés szakfeladaton -  1.793 eFt,  ebéd 
kihordásra ( gépjármű üzemeltetésről felosztott költsége) 469 eFt került elszámolásra. A 251 mű-
ködési nap figyelembe vételével egy ellátott napi élelmezési költsége 649 Ft, egy ebéd lakásra 
kihordásának költsége 170 Ft. 
 
A 2011. évi költségvetési törvény szerinti támogatás egy szociális étkezőre 55.360 Ft/fő/év, ami a 
251 ellátotti napot figyelembevételével 221 Ft/fő/nap.  
Szociális étkezés önköltségének  és támogatásának  különbözete, a szociális étkezés  intézményi 
térítési díja : 649 Ft -221 Ft= 428 Ft 
 
A szociális étkezők jövedelmi és családi viszonyaiktól függően - a 6/2011. (III. 30.) számú önkor-
mányzati rendelet alapján - 10 %-100 % kedvezményben részesülhetnek, melyek fenntartását to-
vábbra is javasoljuk. Jelenleg a szociális étkezést engedélyező határozattal 23 fő rendelkezik, 
melyből 100 % térítési díjat 19 fő, 60 % térítési díjat 2 fő, 40 % térítési díjat 1 fő, 20 % térítési díjat 
1 fő fizet.  
 
Személyi térítési díj: 
Az étkezésért fizetendő napi személyi térítési díj a megállapított intézményi térítési díj jogszabály 
szerinti normatív támogatással csökkentett és áfá-val növelt összeg.  Az áfa mértéke 25 %-ról 27 
%-ra emelkedett, mely az iskolások és felnőtt étkezésért fizetendő díjat érintik.   
Az óvodai térítési díjak után áfá-t fizetni nem kell, mert az intézmény kikerült az áfa körből, alanyi 
mentessé vált. 

 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést és  rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogad-
ni szíveskedjen.   
 
 
2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a 
gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  
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3 Rendelet-tervezet 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2012.(III….) önkormányzati rendelete 

a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján a Szt. 59§ (1) és 62.§ (1) bekezdésében, valamint a Gyvt. 
41 § (1), 94 § (2),és 147. § (1) meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás 
körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 

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

2.§ 

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag költ-
séggel egyezően 
 
a) óvoda (bruttó)                                          350 Ft 
b) iskola napközi                                          335 Ft 
c) csak ebédlő általános iskolai tanulók      230 Ft 
 

 (2)  Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség  megoszlása: 
a.) Óvoda  

tízórai 83 Ft
ebéd 197 Ft
uzsonna 70 Ft
Összesen: 350 Ft

 
b.) Iskola  

tízórai 55 Ft
       ebéd 230 Ft
       uzsonna 50 Ft
Összesen: 335 Ft

 
3.§ 

 

(1)  A felnőtt étkezők által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 230 Ft ebéd nyersanyag 
költség és a 141 %-os rezsi költség alapján 554 Ft/adag 

(2)   A szociális étkezés intézményi térítési díja 428 Ft/adag  

(3)   Szociális ebéd lakásra szállításának költsége: 170 Ft/adag 

4.§ 
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(1) Az óvodai étkezésben részt vevők gyermekek személyi térítési díját e rendelet 2.§ (1) bekez-
dés a) pontja szerinti intézményi térítési díj összegének és az igénybevett étkezések számának, 
valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az intéz-
ményvezető állapítja meg.  

 
(2) Az étkezésben részt vevő általános iskolai napközis és menzás tanulók  személyi térítési díját e 

rendelet 2.§ (1) bekezdés b) - c)  pontja szerinti intézményi térítési díj 27 % áfá-val növelt ösz-
szegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív 
kedvezmények figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.  

 
5.§ 

 
(1) Szociális étkeztetés  és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési 

díjat az ellátott havi jövedelmétől függően, a  3. § (2) és (3) bekezdése  szerinti intézményi térí-
tési díj %-ában  a Szociális Bizottság az alábbiak szerint állapítja meg. 

 
Jövedelem kategória Egy

edül 
élő 
% 

Család-
ban élő 
% 

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

10 20 

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

20 40 

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

40 75 

Mindenkori öregségi nyugdíjminimummal egyező havi 
jövedelemig az intézményi térítési díj 

60 100 

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

100 100 

 
(2) A szociális  étkezők  és szociális ebéd  lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési díjat 

az (1) bekezdés szerint megállapított  napi személyi térítési  díj 27 % áfá-val növelt összegének 
és az igénybevett étkezések számának figyelembe vételével az intézményvezető állapítja meg.  

(3)Az étkeztetés és szállítás személyi térítési díja az ellátott súlyos betegsége esetén az (1) be-
kezdésben meghatározottól alacsonyabb mértékben is megállapítható, vagy térítésmentes ellá-
tás biztosítható.  

6.§ 
 

A konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybe vevő intézményi dolgozók és 
külső étkezők személyi térítési díját e rendelet 3. § (1) bekezdésében  meghatározott intézményi 
térítési díj 27 % áfá-val növelt összegének, és az igénybe vett étkezések számának figyelembe 
vételével az intézményvezető állapítja meg. 

7.§ 
 

Ez a rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatá-
lyát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 6/2011. (III.30.) önkor-
mányzati rendelet. 

 
 
                     Mezőfi Zoltán                                    Hutter Jánosné   
                       polgármester                                          jegyző 
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Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja:  ………… 

                                Hutter Jánosné  jegyző  
 

 
 

INDOKLÁS 
 

Általános indoklás 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szólóm1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) be-
kezdése értelmében a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, 
azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. 
 

Részletes indoklás 
 

1.§-hoz 
A rendeletben szabályozott térítési díjak Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes 
gondoskodás körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjednek ki. 

 
2.§-hoz 

Az intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza. Gyermekétkeztetés esetén 
azonos az élelmezési nyersanyag normával, az élelmezési nyersanyag költségének egy ellátottra 
jutó napi összegével. Az élelmezéssel kapcsolatos rezsi költség nem hárítható át.  
 

3.§-hoz 
A felnőtt étkeztetésnél a napi nyersanyag költségen túl, a rezsi költségeket is figyelembe kell ven-
ni. A rezsiköltség csökkenése miatt a felnőtt étkeztetés intézményi térítési díja 554 Ft, 10 Ft-tal 
alacsonyabb a tavalyitól.  

 
4.§-hoz és 6- §-hoz 

Az étkezésért fizetendő napi személyi térítési díj a megállapított intézményi térítési díj jogszabály 
szerinti normatív támogatással csökkentett és áfá-val növelt összeg.  Az áfa mértéke 25 %-ról 27 
%-ra emelkedett, mely az iskolások és felnőtt étkezésért fizetendő díjat érintik.   

 
5 §-hoz 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése 
alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkeztetés 
intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 

 
7.§-hoz 

A rendelet 2012.április 01-én lép hatályba. Az új díjakat meghatározó rendelet hatályba lépésével 
a korábbi díjtételeket meghatározó helyi rendeletünk hatályát veszti. 
 

Rétság, 2012. március 13. 
 

Tömör Józsefné 
      aljegyző 

Záradék: 
 
A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 

Hutter Jánosné 
       jegyző 
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TANÁCSNOKI VÉLEMÉNY 

 

Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2012.évi térítési díjának megál-

lapítása 

 

Az előterjesztés alapos, tényszerű, tárgyalását javaslom. 

 

 

 

 

Majnik László 

tanácsnok 
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Előterjesztést készítette:Berecz György igazgató         előterjeszti:Mezőfi Zoltán  polgármester 

RÉTSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI ŐRS LÉTREHOZÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. március 23-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 
 
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a csatolt előterjesztési javaslattal 
fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. A javaslat szerint Rétságon Katasztrófavé-
delmi Őrs kerülne létrehozásra, mely szervezetileg a Balassagyarmati Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltósághoz tartozna.  
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését az önkormányzat évek óta támogatja. A 
2012.évi költségvetésben 1.300 eFt került tervezésre erre a célra. Az Egyesület által 
használt tűzoltó szertár az önkormányzat tulajdonát képezi. Könyv szerinti értéke: 
4.166 eFt, melyből a felújítás értéke 1.790 eFt. 
 

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 

----- 
 

3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény: 
108. § (1)675 Az államháztartás alrendszeréhez kapcsolódó – a költségvetési törvény-
ben,676 az állami vagyon kezelésére vonatkozó kormányrendeletben, illetőleg a helyi 
önkormányzat rendeletében, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat677 határozatá-
ban meghatározott értékhatár feletti – vagyont értékesíteni, a vagyon feletti va-
gyonkezelés jogát, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni – 
ha törvény vagy állami vagyon esetében törvény felhatalmazása alapján kiadott jog-
szabály kivételt nem tesz – csak nyilvános (indokolt esetben zártkörű) versenyez-
tetés útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. Nem vonatkozik ez a rendelke-
zés: 
a) a bérbeadásra, használatba adásra, vagyonkezelésbe adásra, amennyiben az 
államháztartási körbe tartozó szervezet, illetve jogszabályban előírt állami, ön-
kormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet javára történik. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének    

 15/2004.(X.04.) rendelete 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS  SZABÁLYARÓL 
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Ingyenes használatban lévő ingatlanok kezelése és működtetésének szabályai 
 

19.§ 
 

(1) A képviselő-testület - ha ahhoz önkormányzati érdek fűződik – bérleti díj, haszná-
lati díj megfizetése nélkül is hasznosíthatja ingatlan –vagyontárgyait.  
 

(2)  A hasznosítás szabályait a  22 .§ tartalmazza  
 

Ingyenes használatban lévő ingatlanok kezelése és működtetésének szabályai 
 

22.§ 
 

(1) Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgy csak a képviselő-testület döntése 
vagy törvényi kötelezettség alapján adható ingyenes használatba. 
 

(2) Ingyenes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem 
kell. 

 
(3) Az ingyenes használónak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban 

ténylegesen felmerülő költségeket, a használt területtel arányos részét meg kell té-
rítenie. Ezek különösen a használt helyiségek (ingatlanok, ingatlanrészek) belső 
felújítási, karbantartási költségei, a közös költségek, a használt helyiségek köz-
üzemi díjai. 

 
(4) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni. 
 

Az ingyenes használó az ingatlanon beruházást (fejlesztést) csak a Képviselő-testület előzetes 
engedélye alapján valósíthat meg. A jogviszony lejárta, vagy megszűnése esetén az ingyenes 
használó a beruházás tekintetében kártalanítást csak a képviselő-testület mérlegelése és egyedi 
döntése alapján kaphat 
 

4) HATÁROZATI JAVASLAT 
„A/1” 

…./2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javas-
latát megismerte és a Rétság, Laktanya u. 9. sz. 356/59 hrsz. alatti jelenlegi tűzoltószertár 
épületét a hivatásos egység elhelyezésére ingyenesen a Nógrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság tulajdonába adja. 

Felkéri a polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást ter-
jessze a képviselő-testület soron következő ülése elé. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.április 08. 

„A/2” 
…./2012. (III.23.) kt. határozata 

 



  Katasztrófavédelmi őrs létrehozása      2012.03.23. kt ülésére 

3 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javas-
latát megismerte és a Rétság, Laktanya u. 9. sz. 356/59 hrsz. alatti jelenlegi tűzoltószertár 
épületét a hivatásos egység elhelyezésére nem kívánja ingyenesen a Nógrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság tulajdonába adni. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 

„B/1” 
…./2012. (III.23.) kt. határozata 

Rétság Város Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javas-
latát megismerte és a Rétság, Laktanya u. 9. sz. 356/59 hrsz. alatti jelenlegi tűzoltószertár 
épületét a hivatásos egység elhelyezésére a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság ingyenes használatába adja. 

Felkéri a polgármestert, hogy az ingyenes használatba adásra vonatkozó megállapodást 
terjessze a képviselő-testület soron következő ülése elé. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.április 08. 

 „B/2” 
…./2012. (III.23.) kt. határozata 

 

Rétság Város Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javas-
latát megismerte és a Rétság, Laktanya u. 9. sz. 356/59 hrsz. alatti jelenlegi tűzoltószertár 
épületét a hivatásos egység elhelyezésére nem kívánja a Nógrád Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság ingyenesen használatába adni. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
Rétság, 2012. március 5. 
 

Mezőfi Zoltán 
 polgármester 

 
 

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

 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 
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Tanácsnoki javaslat a tűzoltó őrs kialakításával kapcsolatos előterjesztéshez 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tűzoltó őrs kialakításával kapcsolatos előterjesztést javaslom napirendre venni és azt 
megvitatni. Az anyag csak általánosan fogalmaz a helyi Tűzoltó Egyesület helyzetéről és a 
jelenleg használatában lévő objektum további kialakításával kapcsolatos kérdésekről. Nem 
szerepel konkrét javaslat a leírásban, az önkormányzat és az egyesület által eddig megvaló-
sított anyagi kérdések megtérítéséről, illetve kompenzálásáról. 
 
                  Rétság,   2012. március  9-n 
                                                                                  Tisztelettel: 
                                                                                                             Jávorka János 
                                                                                                                 képviselő 
 
 
ELŐTERJESZTÉSI JAVASLAT A Hivatásos Tűzoltó Őrsökről, valamint  
az Önkormányzati Tűzoltóságról 
 
Felfogásom és elképzelésem nem (mindenben) egyezik a felvázolt javaslatokkal, de véle-
ményem szerint ez mit sem számít, a megoldás nem a mi kezünkben van (lesz, volt). Tár-
gyaljuk. 
 

 
 

Majnik László 
tanácsnok 

 



 
 
 
 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉSI JAVASLAT 
 

A Hivatásos Tűzoltó Őrsökről, valamint  
az Önkormányzati Tűzoltóságról 

 
 
 
 
 

 
 

NÓGRÁD MEGYEI 
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 
 
 
 

2012. 
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Előterjesztés  
a hivatásos tűzoltó őrsökről és az önkormányzati tűzoltóságokról 

 
A 2012. január 1-től hatályos a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, valamint végrehajtási rendeletei 
alapján Magyarország tűzvédelme megváltozott. A tűzvédelme Magyarország területén ismét 
állami feladat. A lakosság biztonságát és a tűzvédelmet elsősorban hivatásos állományú 
szakemberek foglalkoztatásával kell biztosítani. Magyarország minden lakosának alapvető és 
egyenlő joga van a biztonsághoz, így a katasztrófavédelem törekvése, hogy egy káresemény 
bekövetkezésétől számított 15 percen belül valamennyi településre hivatásos tűzoltó egység 
tudjon kiérkezni, s ott a beavatkozást, kárfelszámolást és életmentést meg tudja kezdeni.  
 

I. A TŰZVÉDELEM RÖVID TÖRTÉNELME 

I./1. Magyarország tűzvédelme 
Magyar vonatkozásban az első tűzvédelmet szabályozó írásos dokumentum I. István 

korából maradt ránk.(tűzőröknek nem kell templomba menni vasárnap) Magyarországon 
azonban a szervezett tűzvédelem csak az 1800-as évekre tehető. Erre utal az is, hogy e 
században alakult meg Sopronban (1863) az első tűzoltó egyesület, Torna és 
Tűzoltóegylet néven 

A XIX. század végére sorra alakultak meg az önkéntes tűzoltóságok a városok , falvak, 
községek védelmére. Ezek a tűzoltóságok alapvetően saját falujuk, városuk védelmét 
látták el, de a folyamatosan növekvő települések, s az ezzel járó veszélyforrások 
sokasodása szervezett védekezés megalapítását követeltek. 

Gróf Széchenyi Ödön kezdeményezésére Pesten kezdte meg 1870-ben a szolgálatot az 
első, akkor még 12 főből álló tűzoltó osztag. 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek elődjeként tekinthetők a diáktűzoltók. A 
kollégiumokban élő diákokból szervezett tűzoltó egyesületek az 1600-1700-as években 
élték fénykorukat. A diáktűzoltók két csoportra oszlottak, mégpedig: oltókra és bontókra. 
A bontók rombolással segítették a tűz fészkének felszámolását, ill. a tűz 
továbbterjedésének megakadályozását. Ehhez egy 170 cm hosszú belül ólom és 
vasnehezékkel kibélelt bot (un: gerundium) ált rendelkezésükre. Az oltók a bontókkal 
szorosan együttműködve, valamint ahol nem volt szükség bontásra vagy nem volt arra 
lehetőség, önállóan igyekeztek a tüzet megfékezni. 

I./2. Az állami tűzoltóság 
A II. világháborút követően a tűzvédelem kérdésének fontossága megkövetelte a 

központi irányítás felállítását. 1947-ben megalapították az Országos Tűzoltó-
parancsnokságot, melyet a Belügyminisztérium irányítása alá soroltak, melyet 1948-ban 
állami irányítás alá helyeztek. Miután kialakult az egységes rendszer 1952-ben hatósági 
jogkört kaptak a tűzoltóságok tűzmegelőzési tevékenységek végzésére. 

1972-ben az akkori tanácsok kapták meg a területi tűzoltóságok irányítási jogkörét, míg 
a szakmai irányítás újra a Belügyminiszter hatáskörébe került. 1973-ban kiadták a 
tűzvédelemről szóló törvényerejű rendeletet és kormányrendeletet, melyek az 1990-es 
rendszerváltásig meghatározták a tűzoltóságok, állampolgárok és gazdálkodó szervek 
tűzvédelmi feladatait.  
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I./3. Az Önkormányzati tűzoltóság 
A rendszerváltást követően az önkormányzatok vették át a tanácsok feladatkörét, s ezzel 

együtt újjáéledtek az önkéntes tűzoltómozgalmak. 
A változásokat követően született meg '' A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 

és a tűzoltóságról szóló '' ma is hatályos 1996. évi XXXI. törvény, valamint a már 
hatályon kívül helyezett 35/1996. BM rendelettel kiadott Országos tűzvédelmi szabályzat. 

I./4. Nógrád Megye tűzvédelme 
Nógrád megyében Salgótarján és Balassagyarmat városokban működik vonulós 

állománnyal rendelkező, továbbá 2012. április 1-ig Rétság és Pásztó városokban 
készenléti szolgálat (vonulós állomány) nélküli Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok. 
Jelenleg a megyében 22 településen működik Önkéntes Tűzoltó Egyesület, melyek egyre 
jelentősebb szerepet kapnak hazánk tűzvédelmében. Felszereltségük ugyan nem mérhető a 
Hivatásos Tűzoltóságokéhoz, azonban fejlődésüket, - elszántságuknak köszönhetően - 
mutatja, hogy több egyesület is rendelkezik már valamilyen tűzoltó fecskendővel. Külön 
meg kell említeni a Pásztói Köztestületi Önkéntes Tűzoltóságot, mely rendelkezik saját 
működési területtel, 24 órás ügyeleti szolgálattal, és 3 gépjárműfecskendővel. 

Végezetül, de nem utolsó sorban meg kell említeni, hazánk jelentősebb létesítményeiben 
működő Létesítményi Tűzoltóságokat, melyek az adott létesítmény tűzvédelmét látják el. 

Bármely tűzoltói szervezetről beszélünk legyen az létesítményi, önkéntes vagy 
hivatásos, a szemléletük egységet tükröz, az önfeláldozást és az emberséget. 

II. A KATASZTRÓFAVÉDELEM 

II./1. A katasztrófavédelem megalakulása 
1999. év nyarán a magyar Országgyűlés törvényt alkotott a katasztrófák elleni 

védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetekről. Ezzel a hazai jogtörténelemben először született egységes, önálló jogszabály 
a civilizációs, illetve a természeti katasztrófák megelőzéséhez, továbbá az ilyen 
események bekövetkezésekor indokolt állami, kormányzati, önkormányzati 
tevékenységek szabályozására és összehangolására, a helyreállítás során az egyes 
szervezetek felelősségének és teendőinek meghatározására. 

A katasztrófavédelmi törvény -- az 1999. évi LXXIV. törvény -- a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló (1996. évi XXXI.), valamint a 
polgári védelemről szóló (1996. évi XXXVII.) törvények mellett, azok összefogása 
céljából jelent meg. A törvény (a IV. fejezet kivételével), valamint a végrehajtásáról 
rendelkező 179/1999. (XII.10.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
szervek katasztrófavédelmi feladatairól szóló 48/1999.(XII.12.) BM rendelet, 2000. január 
elsején lépett hatályba. A katasztrófák elleni védekezés Magyarországon azóta új, a 
korábbinál összetettebb, de egyértelműbb rendszerben valósult meg. 

A törvény a védekezésre való felkészülés érdekében és az irányítást tekintve rögzítette a 
kormány, a Miniszterelnöki Hivatal, a belügyminiszter, továbbá az érintett miniszterek és 
az országos hatáskörű szervek vezetőinek feladat- és hatáskörét. Első ízben szabályozták 
törvényi szinten a kormány azon jogkörét, amely szerint katasztrófa sújtotta területté 
nyilváníthatja az ország egészét vagy annak egy részét. Garanciális jelentőségű az, hogy 
az általa rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedéseket csak veszélyhelyzetben 
alkalmazhatja, és 15 napon túl csak az Országgyűlés felhatalmazása alapján 
érvényesítheti. Ezzel egyidejűleg lehetnek olyan helyzetek, amikor nincs szükség 
veszélyhelyzet kihirdetésére. Ilyenkor a kormány térben és időben is szűkebb kört érintve 
jogosult intézkedések bevezetésére. 
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A törvény minden állampolgár számára kötelezővé tette a katasztrófavédelemben való 
közreműködést, így a polgár köteles jelezni a katasztrófát vagy annak veszélyét, köteles 
továbbá elősegíteni a védekezést adatközléssel, személyes közreműködéssel, illetőleg 
eszközök és ingatlanok rendelkezésre bocsátásával. E kötelezettségek teljesítése csak a 
saját vagy mások életének, testi épségének, illetve egészségének közvetlen és súlyos 
veszélyeztetése esetén tagadható meg. 

A törvény alapján jött létre és kezdte meg működését 2000. január elsejével az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF). Az új, belügyminiszteri irányítás alá 
kerülz szervezet a magyar polgári védelem és az állami tűzoltóság szerveiből 
integrálódott. A két szervezet összevonásával egy kisebb, de párhuzamosságoktól és 
áttételektől mentes, átláthatóbb, eredményesebben és olcsóbban működő szervezet alakult 
ki. 

A BM OKF-et főigazgató vezetése alatt kezdte meg működését, aki egyben irányította a 
katasztrófavédelem területi szerveit, továbbá a jogszabályokban meghatározott keretek 
között felügyeletet gyakorolt a hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok felett. 
Az alapító főigazgató dr. Bakondi György (2000-2002) volt. A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a funkciókat szem előtt tartó elvek alapján 
szerveződött, struktúrája hatósági, veszélyhelyzet-kezelési, gazdasági és hivatali 
szervezetre tagolódott. 

Az új katasztrófavédelmi szervezet végrehajtotta a jogelődöktől örökölt feladatokat, a 
némi módosítással hatályban maradt korábbi jogszabályok: a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről, valamint a tűzoltóságról szóló, illetve a polgári védelem rendeltetését, 
teendőit összegző törvény alapján, továbbá ellátja a katasztrófavédelmi törvényből adódó 
új feladatokat. A BM OKF felelőssége, jelentősége a katasztrófavédelem sokszínű 
rendszerében országos, szakmai koordinatív szerepkörében rejlett. 

A katasztrófavédelmi szervezet működésének első évében megkezdte a hatósági, 
szakhatósági és szakértői tevékenység komplex rendszerének újraszabályozását. 
Elkészítette a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégiát. Elkészült a regionális műszaki 
mentőbázisok működési területével kapcsolatos jogszabály, a működésükhöz szükséges 
feltételek biztosításának terve. Elgondolások készültek a beavatkozó szervezetek 
alkalmazásának; a veszély-elhárítási tervezés és módszerek fejlesztésére. 

Az új szervezet gazdálkodási rendje kialakult, a költségvetési keretekkel törvényes 
gazdálkodás valósult meg. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet folytatta és 
kiszélesítette a jogelőd szervezetek megkezdett intenzív nemzetközi kapcsolatait, jelentős 
szerepet töltött be az ENSZ, Európai Unió és a NATO különböző fórumain. 

Az 1999. évi LXXIV. törvény - az ország és a polgárok biztonsága érdekében 
végrehajtott feladatok tapasztalatai alapján - működőképes rendszert hozott létre. Ennek a 
rendszernek meghatározó elemévé vált a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet. 

A katasztrófavédelemről és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény megalkotásával a kor kihívása szerint újra gondolásra került a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervezet feladatrendszere, felépítése, jelentősége és helye a 
rendvédelmi igazgatási rendszerben. A sarkalatos törvény egységes szerkezetben 
határozza meg a béke időszaki védelmi feladatokhoz igazodó civil és hivatásos szervezeti 
rendszert és azok feladatait, jogait, valamint kötelezettségeit, amelyek többek között az 
állampolgárok biztonságérzetének fokozást hivatottak szolgálni. 
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II./2. Az új Katasztrófavédelem szervezete 
2012. április 1-től: 

 

II./3. A Katasztrófavédelem feladata 
Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári 

veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a 
káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása. 

II./4. Rendeltetésének betöltése érdekében: 
1. Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket 

gyakorol: előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz. 
Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.  

2. Országos, megyei, térségi és helyi hivatásos szervezetekkel, önkéntes és bevont- 
kötelezett polgári védelmi szervezetekkel, jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai 
háttérrel rendelkezik. Speciális eszközöket gyártó és javító, országos lefedettségű 
gazdasági társaságot működtet. Beruházás-szervezést és ingatlangazdálkodást 
végez.  

3. Fontos hatásköröket gyakorol a magyarországi kritikus infrastruktúrák 
beazonosításában, felügyeletében, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a 
védelemigazgatásban, a nemzetgazdaság mozgósításában, az állami 
tartalékgazdálkodásban.  

4. Szabályozza, irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja a tűzvédelmi rendszert, 
helyi készenléti hivatásos szervei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság 
védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja, felügyeli az önkormányzati, létesítményi 
tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki 
mentésben. Megyei bevetésirányítást végez.  

Megyei Igazgató

Igazgató-
helyettesi 
Szervezet 

Gazdasági 
Igazgató-
helyettesi 

Humán 
Szolgálat 

 

titkárnő 

 

Hivatal 

 

Katasztrófavédel
mi Kirendeltségek 

Ellenőrzési 
 szolgálat 

Megyei Tűzoltósági  
Főfelügyelőség 

Megyei  
Polgári Védelmi  
Főfelügyelőség 

Megyei  
Iparbiztonsági  

Főfelügyelőség 

Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 

Megyei Főügyeleti  
Osztály 

Katasztrófavédelmi  
Műveletirányítási  

Ügyelet 
Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat

Költségvetési 
Osztály 

Informatikai  
Osztály 

Műszaki  
Osztály 

Területi  
Egészségügyi,  
Pszichológiai,  

Munkabiztonsági 
Ellátó Központ 

Salgótarján  
Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 
Balassagyarmat  

Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 

Salgótarján  
Hivatásos  

Tűzoltóparancsnokság

Katasztrófavédelmi  
Hatósági Osztály 

Balassagyarmat  
Hivatásos  

Tűzoltóparancsnokság

Katasztrófavédelmi 
Mobil Labor 
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5. Széleskörű nemzetközi kapcsolatokat tart fenn kétoldalú szerződések alapján, 
képviseli Magyarországot az ENSZ OCHA, az EU, a NATO szakmai szervezeteiben, a 
nemzetközi tűzoltó szövetségben, a tűzoltó tisztek nemzetközi szervezetében.  

6. Fenntartja a területi kiképző bázisokat, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetét, a Központi Zenekart, a 
Múzeumot, a Kutatóintézetet. Havi újságot, szakmai folyóiratot, kiadványokat, 
tananyagokat jelentet meg, tudományszervezést végez, sportegyesületet működtet.  

7. Modern távközlési, bevetés-irányítási, informatikai, valamint az egész országot lefedő, 
mérő-, érzékelő, lakosságriasztó-rendszereket tart fenn.  

8. Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a 
biztonságot szolgáló hatóságokkal.  

9. Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási, 
tudományos intézményekkel, a magyar médiával.  

III. NÓGRÁD MEGYE TŰZVÉDELME MA 

III./1. A tűzoltóság feladatai 
1996. évi XXXI. Törvény  
2. § (2) A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat. 
4. § E törvény alkalmazásában 
c) tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének 

megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a 
létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági 
előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység; 

e) tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének 
megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági 
intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása; 

f) tűzvizsgálat: a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló 
hatósági tevékenység, amelynek célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási 
tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a 
tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására; 

g) műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai 
folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb 
cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi 
javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről – a rendelkezésére álló, illetőleg az általa 
igénybe vett eszközökkel – végzett elsődleges beavatkozói tevékenység; 

III./2. A hatósági-, szakhatósági tevékenység változása 
2012. január 1-től a megváltozott szervezeti felépítés, valamint a tűzoltóságok 

katasztrófavédelmi rendszerbe történt integrálásával egyidőben változás történt az egyes 
hatáskörökben és az illetékességi területek tekintetében is. 
Nógrád megyében két Katasztrófavédelmi Kirendeltség alakult meg: Salgótarján és 
Balassagyarmat városokban, melynek megfelelően a megye valamennyi települése e két 
illetékességi területi rendszerhez sorolt. 
A hatásköröket és illetékességi területeket az alábbi rendeletek szabályozzák: 

• a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és 
a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 

• a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 
30.) BM rendelet 
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III./3. A tűzoltóságok működési területei 
A tűzoltóságok működési területe azon települések és szabad terek csoportja, melyre a 

hivatásos tűzoltóság vonul és tűzoltási, műszaki mentési, kárelhárítási feladatok 
végrehajtásáért felel. A települések illetékességi besorolását a hivatásos tűzoltó 
parancsnokságok és a műszaki mentőbázisok működési területéről, valamint az 
önkormányzati tűzoltó parancsnokságok elsődleges működési körzetéről szóló BM OKF 
Főigazgatói Intézkedés határozza meg. 

Előzmények: Az Önkéntes tűzoltó egyesületek a székhely (esetlegesen a társult) 
település önkormányzatokkal közösen köztestületi formában önkéntes tűzoltóságokat 
hozhattak létre, majd a 119/1996. (VII. 24.) Kormányrendelet előírásai alapján az 
önkéntes tűzoltóságok önálló működési területet kaptak a Belügyminisztertől. Ennek 
megfelelően 

2012. január 1-ét megelőző időszakban megyénk működési területei az alábbiak 
szerint alakultak: 
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III./4. A tűzoltóságok diszlokációja 
Fehér foltok: Az önkéntes tűzoltóságok létrehozásának eredeti célja az un. fehér foltok 

felszámolása volt. Vagyis a célkitűzések szerint olyan helyen létesültek önkéntes 
tűzoltóságok, ahol a hivatásos tűzoltóságok 25 percen túl érkeztek. Egy ilyen kiérkezési 
idő mind a tűzesetek oltásában, mind a műszaki mentések eredményes végzésében 
hátrányos. 

Az ábrán piros körrel jelölt területeken alakult önkéntes tűzoltóságok döntően betöltik 
az eredeti funkciót, ilyen fehér foltokon hozták létre őket. Mindezek ellenére még ma is 
találhatunk fehér foltokat. Az ábrán stílszerűen fehérrel hagyott területek jelenleg is 
ilyenek. 

 
Évi kettő és négy között ingadozott az új évezredben a létrehozott önkéntes tűzoltóságok 

száma. Ez 2005-ben 9-re, 2006-ban 7-re emelkedett.  
 

Önkéntes Tűzoltóságok megalakításának éve/db 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

5 17 6 3 1 2 5 4 1 10 5 5 3 1 1 
 

IV. A TŰZOLTÓSÁGOK 

IV./1. A tűzoltóságok - 1996. évi XXXI. Törvény 4. § 
1. Önkéntes tűzoltó egyesületek 

a székhelye szerinti településen tűzoltási műszaki mentési feladatokban közreműködő 
egyesület. 
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2. létesítményi tűzoltóság:  
tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére, gazdálkodó szervezet által 
létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező tűzoltóság; 

3. önkormányzati tűzoltóság – jelenleg köztestületi 
tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, önálló működési 
területtel nem rendelkező önkéntes tűzoltóság;  

4. hivatásos tűzoltóság:  
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott, önálló 
működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóság;  

5. tűzoltóőrs (tűzőrség): 
a hivatásos tűzoltóság elsődleges tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatok 
elvégzésére létrehozott szervezeti egysége;  

IV./2. Nógrád Megye Tűzoltóságai 
 

 

V. FINANSZÍROZÁS ÉS KÖLTSÉGEK 

Az Országgyűlés az állami költségvetésből a Belügyminisztérium fejezeten belül biztosítja a 
katasztrófavédelmi rendszer működéséhez szükséges forrásokat. A területi szervek önállóan 
gazdálkodó szervezeti egységek. A hivatásos tűzoltóságok a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság költségvetésén keresztül kerülnek finanszírozásra, így 100 %-ban állami 
költségvetésből működnek. Kiadásaik személyi juttatásokból és működési költségekből 
tevődnek össze. 

Az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései 
minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM 
rendelet alapján: 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Salgótarján Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Salgótarján Hivatásos Tűzoltóság 

Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Balassagyarmat Hivatásos 
Tűzoltóság

Pásztó ? Rétság Szécsény Őrs Nógrádkövesd Őrs 
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28. § Az önkormányzati tűzoltóság a központi költségvetés által biztosított tárgyévi 
hozzájárulás összegének legfeljebb 70%-át fordíthatja az egyes beosztásokhoz szükséges 
személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra. 

V./1. Képzések 

10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a 
tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési 
követelményeiről és szakmai képzéseiről meghatározza az egyes szerveknél szükséges 
képesítéseket.  

Egy hivatásos beosztott tűzoltó alapképzése az eddig működtetett képzési rend szerint 4 
hónap, a bevezetésre kerülő egységes rendvédelmi képzésben 6 hónap időtartamú lesz. A 
tűzoltó szakképzettség megszerzését követően kerülhet készenléti szolgálati csoportba 
beosztásra a tűzoltó és láthat el tűzoltási, műszaki mentési feladatokat. A képzés alatt 
alapfizetést, alapvető ruházati és felszerelés ellátmányt, szükség esetén szállás és étkezési 
ellátást is kell biztosítani. Ez a költség egy főre vetítve összesen megközelítőleg 1.200 eFt/4 
hónap, illetve 1.500 eFt/6 hónap. Amíg a tűzoltó eljut egy átlagos, de megbízható tudás és 
képzettségi szintre kb. 2-2,5 mFt költséget jelent (az illetményt nem beszámítva) a munkáltató 
számára. 

Az önkormányzati tűzoltóság tagjainak képzettségét is ez a rendelet szabályozza, amely 
tűzoltó alaptanfolyam, vagy tűzoltó szakképző tanfolyam elvégzését teszi kötelezővé. 

V./2. Védőruhák, egyéni védőfelszerelések, szakfelszerelések, felülvizsgálatok 

A hivatásos tűzoltó és az önkéntes tűzoltó szükséges védőruházatát, a készenlét ellátásához 
elengedhetetlen szakfelszerelések listáját és a felülvizsgálatokra vonatkozó rendet is 
jogszabályok, belső szabályozók határozzák meg. Ezek nem megfelelő teljesítése, hiánya az 
önkéntes (önkormányzati) tűzoltóságok esetében a működési feltételek nem teljesítését jelenti, 
ami a hivatásos tűzoltóságokkal való együttműködést lehetetlenné teszi. Az együttműködés 
hiánya pedig, a támogatási rendszerből történő kikerülést hozza magával. A hivatásos 
tűzoltóság esetében a fenti feltételeknek való megfelelés vezetői felelősség, így azoknak 
minden körülmények között biztosítottnak kell lenni. 

Egy személy védőruházata és egyéni védőfelszerelése megközelíti a fél millió forintot. A 
készenléthez szükséges alapvető szakfelszerelések 15-20 mFt közötti értéket képviselnek egy 
tűzoltó gépjárműfecskendős (egy szer) készenlét esetében is. A szakfelszerelések rendszeres 
felülvizsgálata az egy szer esetében, éves szinten a hivatásos tűzoltóságnál 2-2,5 millió forint 
(magasabb kategóriás hivatásos tűzoltó parancsnokság, több különleges szerrel, ennek akár a 
tízszerese is lehet). 

V./3. Gépjárművek és karbantartások 

Egy 4x4 hatási képletű (összkerék hajtásra képes) gépjárműfecskendő új beszerzési ára (a 
szükséges málházott szakfelszerelésekkel) 120-130 mFt. A gépjárműfecskendő rendszeres 
karbantartás és felülvizsgálat mellett üzemeltethető hosszú távon is gazdaságosan és 
biztonságosan. A tűzoltó-technikai rendszer felülvizsgálatát ugyanúgy, mint a műszaki 
vizsgáztatást is jogszabály és belső szabályzó írja elő. Az éves karbantartási költség a 
használati idővel növekedhet, de átlagosan kb. 100-150 eFt-ra tehető összeg. A kétévente 
szükséges tűzoltó-technikai felülvizsgálat megközelítőleg 300 eFt-ba kerül. Ezek a költségek 
azonban elkerülhetetlenek nem csak a vonatkozó előírások, hanem a jármű biztonságos 
üzemeltetése, az élettartam optimalizálása és a költség-hatékony üzemeltetés miatt is. 
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V./4. Fenntartási, működési feltételek és személyi költségek 

Az előzőekben leírtakon túl a személyi állomány és a technika elhelyezésre szolgáló 
laktanya fenntartási költségeit is figyelembe kell venni. Egy gépjárműfecskendős, fél rajos (4 
fős) őrs esetében is szükséges szociális (konyha, étkező, fürdő, WC), közösségi és hálótér 
létesítése. A gépjármű és a felszerelések elhelyezésére szerállás és raktár szükséges. A 
működést biztosítja a kommunikációs és híradó ügyeleti egység és berendezések. Ezeknek a 
tereknek a fűtése, világítása, a gyengeáramú kommunikációs rendszer működtetése komoly 
költséggel, éves szinten több tíz milliós ráfordítással jár. A gépjárműfecskendő átlag 
fogyasztása 20-23 liter/100 km jelent. Egy tűzoltó átlagos illetménye bruttó 180 eFt, plusz 
jelenleg 96 eFt/év ruha utánpótlási pénz és cafetéria juttatás jár neki. 

VI. A hivatásos állomány 

VI./1. Felvételi követelmények 

Az 1996. évi XLIII. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati 
viszonyáról szóló törvény meghatározza a hivatásos szolgálati viszony létesítésének 
szabályait. E törvény vonatkozó részeinek értelmében alapvetően az alábbiak szerint 
létesíthető: 

- 18. életévét betöltött, de 37 évnél nem idősebb, 
- cselekvőképes, állandó belföldi lakhellyel rendelkező, 
- a rendfokozati állománycsoporthoz rendszeresített iskolai végzettségű, 

szakképzettségű magyar állampolgárral, aki …, 
- egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, 
- büntetlen előéletű, 
- életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítése előtti, 

valamint annak fennállása alatti ellenőrzéséhez, 
- aláveti magát a szolgálati viszony fennállása alatt bármikor, a tudta és beleegyezése 

nélkül végzett, a szolgálattörvényes ellátására irányuló megbízhatósági vizsgálatnak. 

VII. JAVASLAT 
Az ellenőrzések és felmérések szerint az önkéntes tűzoltóságok jelentős része az eredeti 

szándékokkal ellentétben, ma döntően főállású tűzoltókkal működik. (Cipelve ennek 
valamennyi, elsősorban financiális terhét.) Kvázi kis hivatásos tűzoltóságként tevékenykedik. 

Az önkormányzati tűzoltóság megalakítása Rétság esetében nem javasolt megoldás. Az 
önkormányzati tűzoltóság önálló működési területtel nem rendelkező tűzoltó szervezet. 
Feladatát szigorú feltételek mellett, a hivatásos tűzoltóság szakmai irányítása és felügyelete 
mellett látja el. Az állami költségvetésből kapott működési támogatás 70 %-a használható 
személyi juttatások fedezetére. Az önkormányzati tűzoltóság hosszabb távon a jelenlegi 
technikai felszereltségével nem tudná feladatát ellátni, így rövidesen annak fejlesztésére is 
nagyobb költségvetési hányadot kellene elkülöníteni. Ebből következik, hogy a fenntartó 
önkormányzat költségvetésének kiadási oldalát jóval nagyobb mértékben kellene megterhelni, 
mint amennyit akár az eddigi, illetve a jövőbeni tűzoltó egyesületi támogatás jelentett vagy 
jelent. 

A tűzoltó őrsnek helyet biztosítva látványos javulást tud Rétság város képviselő testülete 
felmutatni a település és vonzáskörzetének tűzvédelmi biztonsága és az itt élők 
biztonságérzetének fokozása terén. Az őrssel be lehet váltani a lakosok régóta kialakult, 
tűzbiztonsághoz fűződő hamis elképzelést, mely szerint a településükön bármely időpontban 



Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső használatra! 
http://nograd.katasztrofavedelem.hu 

-          - 14

beavatkozásra képes tűzoltóság működik, ami abból eredt, hogy hivatásos tűzoltóság van az 
önkormányzat épületében és rendelkeznek tűzoltó járművel is. 

Reményeink szerint a képviselő testület részéről is pozitív fogadtatásban részesül a 
kialakításra tervezett tűzoltó őrs. Annak beindítása után az eddig is jól működő önkéntes 
egyesület tagjai megtartva aktivitásukat továbbra is részt vesznek a tűzoltási, műszaki mentési 
és kárelhárítási feladatok végrehajtásában karöltve a hivatásos kollégáikkal. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 21/2012 számú intézkedése Rétságon 
tűzoltó őrs kialakítását határozta meg. Az előzetes helyszíni szemle és korábbi szakmai 
egyezetések alapján egyértelmű, hogy a Rétság, Laktanya u. 9. sz., 356/59 hrsz. alatti 
jelenlegi tűzoltószertár épület lenne a legalkalmasabb a hivatásos egység elhelyezésére.  

Az önkormányzat és a tűzoltó egyesület elképzelése és törekvése szerint, korábban is azért 
kerültek az önkéntes tűzoltók elhelyezésre az épületben, hogy előkészítsék a majdani 
továbbfejlődés lehetőségét, azaz a hivatásos tűzoltóság kialakítását. Az idő elérkezett, mivel 
az őrs kialakításával hivatásos tűzoltók 24 órás állandó készenlétben „vigyázzák”, szolgálják 
Rétságot és lakóit úgy, hogy az külön költségébe nem kerülne az önkormányzatnak. A város 
és vonzáskörzetének mentő tűzvédelme jelentősen javulna az őrs létrehozásával, a jelenlegi, 
elsődlegesen Balassagyarmatról, illetve Vácról történ 2 perc riasztás +23 perces vonulási idő 
lecsökkenne 2+1 percre. 

Terveink szerint a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság befejezi a megkezdett 
építészeti, gépészeti munkálatokat, a mai kor elvárásainak megfelelő tűzoltó felszereléseket 
telepít Rétságra és jól képzett szakembereket alkalmazva, biztosítja az őrs működtetését. Ki 
kell emelni, hogy az önkormányzatnak nem kell semmilyen formában a működést 
finanszíroznia, de amennyiben szeretne hozzájárulni a település bármilyen felajánlással (élő- 
vagy gépi munka, stb) az infrastruktúra kialakításához, nem támasztunk akadályt eléje. 

Természetesen nem az önkéntes tűzoltóktól vennénk el az épületet és a lehetőségeket, mivel 
az elhelyezésüket továbbra is biztosítani kívánjuk. Az épület jelenleg felújítatlan részében új 
közösségi teret alakítunk ki közösen ÖTE-vel. A szerállásnak kialakított részben a 
gépjárműveik továbbra is elhelyezhetők, mivel a jelenlegi 4 szerállás a hivatásos őrs és az 
ÖTE gépjárműveinek elhelyezését is biztosítja. A közös használatú helyiségeket (mosdók, 
konyha) az önkéntesek addig használhatják, amíg el nem készül az ÖTE elhelyezését biztosító 
épületrész. 

VII./1. Lehetséges megoldások az épület használatba adására:  

(1) Az önkormányzat ingyen a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tulajdonába 
adja az épületet.  

(2) Amennyiben a tulajdonba adás nem elfogadható az önkormányzat részéről, a hosszú 
távú ingyenes használatba adás is megoldást jelenthet: amíg a katasztrófavédelem készenléti 
egységgel tűzoltóságot üzemeltet Rétság városban, addig az önkormányzat ingyenes 
használatra azt átengedi a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. (Az 
épületen végzett értékét növelő, illetve a működési feltételeket szolgáló beruházásokat az 
önkormányzat, mint tulajdonos, külön engedélye nélkül megteheti a használó, az 
önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett).  
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Kérem, a Polgármester Urat, hogy az önkormányzat képviselőtestületét fentiekről 
tájékoztatni, illetve a soron következő testületi ülésen, a kérésemet segítő támogatásával 
előterjeszteni szíveskedjen. 

 
Salgótarján, 2012. március 16. 

 
 

Tisztelettel: 
 
 

 Berecz György tű. alezredes 
 igazgató 

 

Melléklet:  1.sz.mell.:  Kimutatás X lap 
 
Készült:  2 példányban 
Egy példány: 15 lap 
Kapja: 1..sz.pld.  Irattár 
 2. sz. pld.  Címzett (futár útján továbbítandó) 
 
Tárolás helye: Szerver/Irattár/2012/  



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:Ferencsik Raymond r.alezredes, rendőrkapitány 

RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. március 23-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 
 
A rendőrségi törvényben foglalt kötelezettségnek megfelelően a rétsági Rendőrkapi-
tányság parancsnoka elkészítette a 2011.évről szóló beszámolóját, mely az előter-
jesztés mellékletét képezi. 
 
 

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 

 
54./2011.( III.25.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2010.évi tevékeny-
ségről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke-
désekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját az elhangzott szó-
beli kiegészítésekkel megismerte és elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011.március 31. 
 
 

3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 

1994.évi XXXIV. tv. a rendőrségről 8.§.(4.) A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese 
évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési ön-
kormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a köz-
biztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról.  
(5) Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővá-
rosi) önkormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tar-
tani. Ismételt elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei (fő-
városi) rendőrfőkapitányhoz, a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése az orszá-
gos rendőrfőkapitányhoz fordulhat.  
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4) HATÁROZATI JAVASLAT 

„A” 
…./2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2011.évi tevékeny-
ségről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke-
désekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját az elhangzott szó-
beli kiegészítésekkel megismerte és elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 

„B” 
…./2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2011.évi tevékeny-
ségről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézke-
désekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját megismerte. A be-
számolót az alábbiak szerinti kiegészítésre visszaadja. Kiegészítések: ….. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
Rétság, 2012. március 5. 
 

 Ferencsik Raymond sk. 
r.alezredes, rendőrkapitány 

 
 

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

 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 

 
 

Tanácsnoki vélemény Rétság Városi Rendőrkapitányság 2011 évi beszámolóhoz 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2011-ben végzett feladatokról, részle-
tes és tartalmas. 
Javaslom a Képviselő-testületnek a napirendre vételét és elfogadását. 

 
Rétság, 2012 március 9. 

 
 
 

Jávorka János sk. 
képviselő 
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BESZÁMOLÓ 
A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 
A VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, 

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT 
INTÉZKEDÉSEKRŐL, ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS 

FELADATOKRÓL 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület, Hölgyeim és Uraim! 
 
Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság egyik meghatározó szervezeti 
egységének, a Rétsági Rendőrkapitányságnak 2011. évben végzett tevékenységéről, a város 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal 
kapcsolatos feladatokról, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) 
bekezdésébe foglalt kötelezettségemnél fogva, tájékoztassam Tisztelt Képviselő Testületet. 
 
A Rétság-i Rendőrkapitányság 2011. évben, a Kormányprogramban megfogalmazottak 
szerint, és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság éves munkatervében meghatározottak 
alapján látta el feladatait. Tette mindezt a normatív és a részére biztosított gazdálkodási 
keretek között. 
 
Egy helyi rendőri szerv tevékenységét, elsősorban a területi szerv tevékenységéről lebontott 
feladatrész képezi, messzemenően szem előtt tartva az illetékességi terület sajátosságait, az itt 
élők jogos igényeit. 
 
Első számú célkitűzésünk a terület lakosságának szubjektív biztonságérzetének, a 
közterületek rendjének javítása. A bűnözés visszaszorítása érdekében, aktív megelőző 
tevékenységgel, a társadalmi önszerveződések széles körű bevonásával és minél 
eredményesebb felderítői munkával kívánunk előbbre lépni. 
 
A megye rendőrsége, ezen belül a Rétság-i Rendőrkapitányság részére is nagyrészt 
rendelkezésre állnak azon technikai és személyi feltételek, amelyek az alaprendeltetésből 
adódó szakmai feladatok, kívánt szinten történő végrehajtását biztosítják. 
 
Szakmai munkánk során arra törekszünk, hogy fegyelmezett, hivatástudattal végzett 
munkával, eleget tegyünk a város lakossága által támasztott követelményeknek. A fiatal, jól 
felkészült állomány a szükséges szakmai gyakorlat megszerzésével biztosíték arra, hogy a 
közbiztonság megfelelő legyen a városban és vonzáskörzetében.  
 

 

 

 R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G  R É T S Á G  
Ferencsik Raymond r. alezredes 

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

  ferencsik@nograd.police.hu 
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I. 

A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLLOMÁNYÁNAK, MŰSZAKI-
TECHNIKAI HÁTTERÉNEK ÉS A RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

HIVATALI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE 
 

I/1. A Rendőrkapitányság állománya 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság rendszeresített állománya 2011. évben összesen 74 főből állt, a 
meglévő állomány száma 68 fő, melyből a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók száma 55 
fő, közalkalmazotti jogviszonyban állók száma 13 fő volt.  
A teljes személyi állományból a 2011. évben összesen 5 személy került ki a Rétsági 
Rendőrkapitányság szervezeti egységétől, melyből 1 fő áthelyezését kérte a Repülőtéri 
Rendőri Igazgatósághoz, 1 fő áthelyezését kérte a Szécsény-i Rendőrkapitánysághoz, 1 fő 
leszerelt és 2 fő közalkalmazott szolgálati jogviszonya szűnt meg nyugállományba 
vonulásukkal.  
A fluktuáció (belső-és külső egyaránt) okainak elemzéséhez minden egyes személy helyzetét, 
konkrét körülményeit meg kell vizsgálni és ennek alapján értékelni, így elmondható, hogy 1 
fő magánéleti – lakótávolság okán, utazásának csökkentése miatt – kérte áthelyezését a 
Szécsényi Rendőrkapitányságra, 1 fő pedig leszerelési kérelmét annak okán adata be, hogy 
szakjogászi végzettségének megfelelően folytassa tovább pályafutását.. 
 
   A fluktuáció másik okát tekintve a Rétsági Rendőrkapitányság személyi állományába 
összesen 4 fő került, melyből 1 fő közalkalmazott 3 éven aluli gyermekgondozása után 
érkezett vissza. 2011. szeptember 1-től, új hivatalvezető érkezett kapitányságunkra, valamit 1 
fő került a Közrendvédelmi állományba áthelyezésre a Szécsényi Rendőrkapitányságról. 1 fő 
közalkalmazott került Rétsági Rendőrkapitányság személyi állományába a gazdasági 
ügyintézés ellátására az Észak-Magyarországi Gazdasági Ellátó Igazgatóság Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság Gazdasági Osztályától.  
A kapitánysági vezetők parancsnoki munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek a fluktuáció 
megelőzésére, így az állomány megtartása érdekében igyekeznek folyamatos kapcsolattartást 
kialakítani és kommunikációt biztosítani a személyi állomány és a parancsnokok között.  
 
 
I/2. Az állomány képesítési követelményeknek való megfelelése 
 
A személyi állomány szakmai képzettsége jónak mondható, a jogszabályi és munkáltatói 
rendelkezéseknek megfelelő. A folyamatos önképzéssel lehet csak elfogadható szinten 
megfelelni, a szinte már állandónak mondható jogszabályi változásoknak. 
 
 
I/3. A rendőrkapitányság műszaki-technikai háttere 

 
A Rétsági Rendőrkapitányság műszaki-technikai háttere, az elmúlt évekhez hasonlóan 
megfelelő. A kapitányság által használt gépjárművek karbantartása, szervizelése megoldott, a 
feladatok ellátására rendszerint alkalmasak. 2011 évben az Országos Rendőr-főkapitányság 
által elrendelt gépjárműpark rendezés következtében, kapitányságunkról elvételre került egy 
Nissan terepjáró gépjármű, mely megnehezítette a napi szolgálat ellátását - tekintettel az 
illetékességi területünk földrajzi elhelyezkedésére -  
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A kapitányság rendelkezésére álló számítástechnikai - hardver - eszközök nagyobb része 
megfelelő, napi használatra alkalmas, azonban a napi használatot továbbra is megnehezíti a 
rendelkezésre álló korlátozott sávszélesség. 

I/4. Panaszügyekkel kapcsolatos áttekintés 
 
Az, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság állománya felkészülten, jog- és szakszerűen végzi a 
munkáját, az állampolgári visszajelzésekben is tapasztalható, ugyanis tárgyévben összesen 2 
rendőri intézkedés elleni panasz miatti parancsnoki kivizsgálás került elrendelésre. 
Az egyik bejelentő A Nógrád Megye Rendőr-főkapitányságon tett írásos bejelentést, 
miszerint kifogásolta, hogy mely időpontban és hol történt a vele szembeni rendőri 
intézkedés. A rendőri intézkedés ellen benyújtott panasz elkésett, melyet hatóságunk 
elutasított. 
A második bejelentő panasz ügye, szomszédok közötti telekvita során történt rendőri 
igazoltatást kifogásol, mely, mint alaptalan került elutasításra. 
Összehasonlításként jelzem, hogy 2010-ben, 4 panaszt vizsgáltak ki az elöljáró parancsnokok.  
 

I/5. A segédhivatal munkájának áttekintése 
 
A Segédhivatali tevékenységre vonatkozó statisztikai adatok a következők: a Rétsági 
Rendőrkapitányságon rögzített érkeztetések száma 8695 db volt, az iktatások száma 5663 db 
volt, amely a 2010. év adataihoz viszonyítva jelentős nagyságú eltérés nem mutatkozott. 
2011. év meghatározó hivatali munkáját képezte a minősített adatvédelemmel kapcsolatos 
felülvizsgálati kötelezettség, melyet maradéktalanul teljesítettünk.   
A segédhivatali tevékenységet ellátó kollégák közül hosszú évek óta ezen a területen 
tevékenykedő munkatársunk nyugállományba vonult, azonban  a pótlása zökkenőmentesen 
megoldásra került, a segédhivatal  napi munkavégzését nem befolyásolta. 
 

I/6. A Rendőrkapitányság Hivatalának további tevékenységei 
 
A titok- és adatvédelmi rendelkezéseket a személyi állomány munkájához szükséges 
mértékben ismeri és alkalmazza. A titokvédelmi ás az adatbiztonsági rendelkezésekben előírt 
fizikai biztonsági feltételeknek kapitányságunk megfelel. Az informatikai rendszerben tárolt 
adatok védelme érdekében többszintű hozzáférési rendszert alkalmazunk. 

 

I/7. A Rendőrkapitányság épületének kezelése 
 
2011. évben Kapitányságunkon kialakításra került a II számú épület bejáratánál, a 
mozgássérültek közlekedését elősegítő, akadálytól mentesített feljáró, mely jelentős 
beruházásnak bizonyult. Megkezdtük a Rendőrkapitányság két épületét körbevevő kerítés 
teljes felújítását, azonban a munkálatok befejezése, áthúzódik 2012-es évre.  
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II. 
 

BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 
 
 

A térség bűnügyi fertőzöttsége 
 
A Rétság-i Rendőrkapitányság működési körzetében, az elmúlt 5 év adatai alapján 
megállapítható, hogy  az iktatott ügyek számában,  csekély mértékű  folyamatos növekedés 
mutatható ki..2007-ben 512, 2011-ben   már 628 volt az iktatott bűnügyeink  száma. 
 
Az ismertté vált bűncselekmények vonatkozásában 2011. évben kiugrás tapasztalható a 
korábbi évekhez viszonyítva.  Rétság városában 549 bűncselekmény vált ismertté az előző évi 
106 ügyhöz képest. A lakosság szubjektív biztonságérzetét nem befolyásolta ez a nagy 
mértékű emelkedés, mivel a nagy arányú emelkedést, az Okmányirodában elkövetett 
sikkasztás sorozat okozta. E sorozat bűncselekmény 436 rendbeli volt. Ezek leszámításával 
megállapítható, hogy 113 ismertté vált bűncselekmény történt Rétság városban, ez csekély 
mértékű emelkedést mutat. 
A 2011. évben is az elkövetett bűncselekmények száma alapján, a legfertőzöttebb területnek 
Rétság város,  Diósjenő és Nagyoroszi települések számítottak. 
A legkevesebb bűncselekményt Ősagárd és Pusztaberki községekben követték el. 
 
 
II/1. A vagyon elleni bűncselekmények 
 
 
A Rétság-i Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekmények 
dominálnak, az elmúlt évekhez hasonlóan. Az ismertté vált bűncselekmények nagy részét, 
mintegy 70 %-át a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki.  
 
A Rétság-i Rendőrkapitányság illetékességi területén lopás elkövetése miatt 284 esetben, míg 
betöréses lopás miatt, 44 esetben indult eljárás.  
 
E két, a lakosságot leginkább irritáló bűncselekményi kategória az ismertté vált 
bűncselekmények jelentő hányadát teszi ki, korábban is hasonló mértékű volt. 
  
Az elmúlt évekhez viszonyítva a lopások száma növekedett, a betöréses lopások száma, pedig 
csökkent. Az értékelt időszakban a lopás bűncselekményi kategórián belül nem tapasztaltunk 
új, a területünkön eddig még ismeretlen elkövetési módszert.  
 
Továbbra is kis számban, egy-két havi rendszerességgel ismétlődve fordultak elő az un. 
trükkös lopások, melyek sértettjei kivétel nélkül idős korú, falvakban élő személyek voltak.  
 
Az elkövetési módokat, az alkalmazott legendákat, a használt gépjárműveket figyelembe véve 
megállapítható, hogy külön e bűncselekmények elkövetésére szakosodott, utazó bűnözőkkel 
állunk szemben.  
 
Az alkalmazott aktuális legendák közé tartozott továbbra is, hogy az elkövetők a különböző 
szolgáltatók, - pl. ÉMÁSZ alkalmazottjának adták ki magukat, vagy vízóra leolvasására 
hivatkoztak - és így jutottak be a sértettek lakásába, majd értékeik, készpénzeik elővételére 
ösztönözték,  figyelmüket elterelve azokat eltulajdonították. 
.  
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Ilyen jellegű cselekmények a megye és az ország több pontján is előfordultak, viszont az idős 
korú sértettek rossz megfigyelő képessége, jellemzően az általuk adott személyleírások 
ellentmondásossága, a minimális információ miatt azok egységes értékelése, felderítése 
továbbra is nehézkes.  
 
A színesfémlopásokkal kapcsolatosan megállapítható, hogy az egyik legkézenfekvőbb 
elkövetési magatartása e deliktumnak az elhagyott területeken, megszűnt gyárterületeken 
laktanyákban hátra maradt színesfém eltulajdonítása volt. 
 
Rétság vonatkozásában nagy problémát jelentett a volt laktanya területe is, melynek területén, 
épületeiben mind a mai napig történnek lopások, szinte minden mozdítható és értékesíthető 
jellemzően fémtárgyat eltulajdonítanak, vagy megkísérelnek eltulajdonítani. A 
bűncselekmények elkövetői azonban, nagy számban felderítésre kerülnek, tekintettel arra, 
hogy helyi lakosokról van szó, akik ezzel a magatartással kívánják a megélhetésüket 
biztosítani.  
Több esetben az illetékességi területünkön, illetve a megye több településén, ÉMÁSZ 
sérelmére követtek el bűncselekményeket, transzformátorokat tulajdonítottak el. Sikeresen 
felderítettük e bűncselekményeket, s az elkövetők további, mintegy 100 rendbeli betöréses 
lopással megalapozottan gyanúsíthatóak, aki Nógrád megyén kívül, Pest és Heves megye 
területén követték el cselekményeket. 
 
A színesfém lopások felderítését megnehezíti azon körülmény is, hogy az eltulajdonított 
tárgyakat az elkövetők gyakorta Balassagyarmaton adják le színesfém felvásárló telepeken, 
akik nem ellenőrzik az értékesítésre szánt tárgy eredetét, valamint Pest megye területéről 
mozgó fémfelvásárlók járják a falvakat kisteherautókkal, akik ezt felhasználva, egyéb 
bűncselekményeket követnek el. 
 
Egyre nagyobb tért hódít a csalások egy speciális módja, mely az Internet felhasználásával 
történik. Az értékelt időszakban, 33 estben folytattunk eljárást, melyek nagy része a fent 
említett módon történt, azaz a különböző hirdetési oldalakon adnak fel főkét elektronikai 
cikkekre kedvező áron hirdetéseket, és az áru ellenértékeként átutalt összegek fejében a 
megrendelők nem kapják meg az árut.  
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén 6 esetben indult eljárás rablás bűncselekmény 
elkövetése miatt. 
 
Kísérleti szakban maradt a Rétság MOL töltőállomásra az éjszakai órákban, karddal belépő 
férfi cselekménye, aki a bevétel átadását követelte, de a kútkezelők határozott fellépése miatt 
elmenekült a helyszínről.  
 
II/2. A személy elleni bűncselekmények 
 
 
A kapitányság működési területén az értékelt időszakban emberölés nem történt.   
 
Szándékos testi sértés miatt 2011. évben, 29 esetben folytattunk büntetőeljárást. A testi sértés 
elkövetése az elrendelt nyomozások mintegy 45-50%-ban, garázdaság bűncselekmény 
elkövetéséhez kapcsolódott, melyek vendéglátó ipari egységekben, és egyéb közterületeken 
valósultak meg, melyek során minden esetben az elkövető kiléte felderítést nyert.  
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II/3. A házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
 
Kiskorú veszélyeztetése miatt a vizsgált időszakban nem indult eljárás. A leggyakrabban 
előforduló bűncselekmény e kategóriában a Tartás elmulasztás elkövetése, illetékességi 
területünkön a vizsgált időszakban, 34 esetben indult eljárás. 
Erőszakos közösülés, megrontás és szeméremsértés, szemérem elleni erőszak miatt nem 
folytattunk eljárást. 
 
II/4. A Közrend elleni bűncselekmények 
 
A vizsgált időszakban, 3 esetben indítottunk eljárást visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 
bűncselekmény elkövetése miatt.  
Állatkínzás vonatkozásában, 4 esetben kezdeményeztünk büntetőeljárást, melyből 2 esetben 
vádemelési javaslattal éltünk. 
 Illetékességi területünkön 39 esetben indult eljárás garázdaság elkövetése miatt, ebből 6 
esemény Rétság városban történt, az esetek döntő többségében vádemelési javaslattal éltünk. 
 
Önbíráskodás bűncselekménye 1 esetben történt, vádemelési javaslattal fejeztük be a 
nyomozást. 
A közbizalom elleni bűncselekmények vonatkozásában említést érdemel a közokirat-
hamisítás bűncselekmény elkövetése. Az értékelt időszakban, 14 esetben indult büntetőeljárás 
e kategóriában, azonban ez a lakosság szubjektív biztonságérzetét nem befolyásolta.  
 
II/5. Közegészségügyi bűncselekmények 
 
E cím vonatkozásában érdemes szót ejteni a visszaélés kábítószerrel bűncselekmény 
elkövetéséről. A vizsgált időszakban 6 személlyel szemben jártunk el csekély mennyiségű 
kábítószer megszerzése és tartása miatt, ez kevesebb az elmúlt évekhez képest.  
 
A „fogyasztók” legfőbb beszerzési helye Budapest. A fiatalok körében leggyakrabban 
használt kábítószer a fű, alkalmanként speed és extasy fogyasztása is igazolható volt. 
Anyagilag ezek a legolcsóbban beszerezhető szerek, melyek a hétvégi szórakozás 
hangulatának fokozására szolgálnak, ezért is közkedveltek. 
 
Egyre jobban terjed a mefedron (4-metilmetkatinon) nevű anyag, közismert utcai néven: Kati, 
Zsuzsi, Meow, mely 2011. január 01. óta büntetőjogilag kábítószernek minősül.  
 
Ezen büntetőeljárásokra jellemző a bizonyítási nehézség, az elkövetők önmagában nem 
vitatják a megszerzés és tartás tényét, hiszen az „anyag” lefoglalásra kerül tőlük, azonban a 
beszerzés helyére és a kábítószert forgalmazó személyére vonatkozóan, vagy nem tesznek 
vallomást, vagy olyan vallomás születik akár a személyleírás, akár a beszerzés helyére 
vonatkozóan, amelyeket szinte lehetetlen beazonosítani.  
 
További probléma e bűncselekmény kategóriánál, hogy a jelenlegi szankciónak nincs 
visszatartó hatása. Eljárunk a csekély mennyiségű kábítószert megszerző, tartó gyanúsítottal 
szemben, majd az ügyészség egy év időtartamra elhalasztja a vádemelést, mivel a gyanúsított 
vállalta azt, hogy az elsőfokú ítélet meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 hónapig 
folyamatos, kábítószer függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer használatot kezelő más 
ellátásban részesült vagy megelőző felvilágosító szolgáltatáson vett részt. 
 
 Az ügyészség a becsatolt igazolás után – mely igazolás semmiféle eredményt nem követel 
meg - az eljárást megszünteti. 



 7
 
II/6. Gazdasági bűncselekmények 
 
Az illetékességi területünkön az értékelt időszakban, csekély számban – 8 esetben - követtek 
el e kategóriába tartozó bűncselekményt, mint például a készpénz-helyettesítő fizetési 
eszközzel visszaélést, mely bűncselekményi kategória a lopás elkövetéséhez kapcsolódik. Az 
elkövető pénztárcát tulajdonított el, melyben benne volt a hitelkártya. 
 
 Ebben az esetben, ha a sértett a kártyája mellett tárolja a kártya használatához szükséges PIN 
kódot, akkor azzal megkísérel pénzt felvenni az elkövető, mely az esetek többségében meg is 
valósult.  
 
A számvitel rendjének megsértése, Csődbűncselekmény, Jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 
Piramisjáték szervezése, Pénzhamisítás bűncselekmények miatt, az értékelt időszakban nem 
indult eljárás.  
 

 
II. 7 Az ismertté vált bűnelkövetők 

 
A szándékos bűncselekmények vonatkozásában, az ismertté vált elkövetők jelentős része 
büntetett előéletű volt. Ezen túlmenően továbbra is magas volt a visszaeső és a különös, vagy 
többszörös visszaesők száma.  
 
A visszaesők kategóriájában megjelent az erőszakos többszörös visszaeső kategória, az a 
többszörös visszaeső, aki mindhárom alkalommal személy elleni erőszakos bűncselekményt 
követ el. (három csapás törvénykategóriája) ami a rendőrségre plusz feladatot nem ró, hiszen 
a visszaesés a büntetés kiszabásánál értékelendő. Az elkövetők döntő többsége a fiatal felnőtt 
kategóriához tartozott.  
 
A bűncselekményt elkövetők jelentős többségéről az állapítható meg, hogy az illetékességi 
területünkön él, de több esetben, bűncselekmény elkövetése céljából érkeztek más elkövetők 
Pest megye ill. a főváros területéről, sőt még Miskolc térségéből is. 
 
 
II/8. A sértettekről 
 
Szükséges megemlítenünk a sértettek szerepét a bűncselekmények bekövetkezésében. A 
vagyon elleni bűncselekmények áldozatai, alanyai sérelmére elkövetett bűncselekmények 
főbb okai között említhetjük a felelőtlenséget, az alapvető vagyonvédelem elmulasztását (pl. 
nyitva hagyott bejárati ajtó, nyitott állapotú gépjármű, a földeken, bánya tavaknál őrizet 
nélkül hagyott gépek, stb.).  
 
 A vagyon elleni bűncselekmények sértettjei gyakran voltak idős emberek, akik a korukból 
adódó naivitás, figyelmetlenség miatt váltak sértetté, szinte gondolkodás nélkül mindenkit 
beengedtek a lakásukban, legyen a magát villanyóra leolvasónak mondó személy, vagy aki 
csak egy pohár vizet kér.  
 
Az elkövetői és sértetti oldalnál érdemes említést tenni a Büntető Törvénykönyvben 
megfogalmazott tevékeny megbánásról, az un. Közvetítői eljárás intézményéről, ugyanis… 
nem büntethető, aki a személy elleni, közlekedési vagy vagyon elleni vétség vagy három évig 
terjedő szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig 
beismerte és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben a 
bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette… 
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A törvény szerint a büntetés korlátlanul enyhíthető abban az esetben, ha az elkövető a fent 
meghatározott bűncselekmények esetében, az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendő bűntett elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a 
sértett által elfogadott módon és mértékben, a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.  
 
Mind a sértetti, mind az elkövetői oldal egyre inkább igyekszik élni e törvény adta 
lehetőséggel, azonban azt, hogy az ügy közvetítői eljárásra kerül-e, az illetékes ügyészség 
vezetője dönti el.   

 

II/9  A bűnügyi tevékenységen kívül a szervekre háruló egyéb 
feladatok: 
 
A bűnügyi tevékenységen belül kell értékelnem, a közigazgatás körben végzett rendkívüli 
halálesetek vizsgálatát és az eltűnt személyek kapcsán végzett tevékenységet. A rendkívüli 
haláleseteket, az abban lefolytatott eljárásokat a Balassagyarmati Városi Ügyészség az éves 
tervének megfelelően rendszeresen ellenőrzi. Az ellenőrzések során törvénysértést nem 
állapított meg.  
 
Bűnmegelőzés és áldozatvédelmi tevékenységre kiemelt figyelmet fordítva végrehajtottuk 
azon feladatokat, amelyeket részünkre meghatároztak.  
 
Döntő megelőzési tevékenységet fordítottunk az időskorúak, áldozattá válásának a 
megakadályozásában, és mindezek alapján az értékelt évben is együttműködtünk a helyi 
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, polgárőrséggel, az időskorúak gondozásában 
résztvevőkkel.  

 
 
II/10.  A bűnözés várható főbb változásai, a jövőre nézve a bűnözés 
súlypontjait meghatározó bűncselekmények prognosztizálható 
alakulása 
 
A bűnözés várható főbb változásaival, a jövőre nézve a bűnözés súlypontjait meghatározó 
bűncselekmények prognosztizálható alakulásával kapcsolatban elmondható, hogy az 
illetékességi területünkön – amennyiben a lakosság létfeltételei, életkörülményei nem 
javulnak – a bűnözési mutatók kismértékű növekedése várható.  
 
Továbbra is prognosztizálható a vagyon elleni bűncselekmények magas aránya,  a mindennapi 
megélhetés biztosításául szolgáló anyagi javak megszerzése miatti bűncselekmények 
elkövetése, mely már nem feltétlen csak a vagyon elleni bűncselekmények elkövetésében 
nyilvánul meg, hanem  különböző intellektuális bűncselekmények elkövetésében is. 
 
A térségünkben jelentős probléma a munkanélküliség, az év folyamán bekövetkező 
áremelések, valamint a gazdasági válság hatására, feltehetően meg fog növekedni a vagyon 
elleni bűncselekmények, ezen belül is a betöréses lopás bűncselekmények elkövetésének 
száma.  
 
Mivel az áremeléseket a béremelések nem megfelelő ütemben követik, így várható a népesség 
további elszegényedése. Ez az elszegényedés sajnos magával hozhatja a vagyon elleni 
bűncselekmények számának növekedése mellett az alkoholhoz való menekülést, és így az 
erőszakos bűncselekmények növekedését is.  
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III. 
 

A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA 
 

 
III/1. Ismeretlen tettesek felderítése, nyomozási eredményesség 
 
 
A felderítési mutatónkban benne van a rendőrkapitányság állományának becsületes, 
lelkiismeretes munkája, a mutatók az országos és megyei átlag felett vannak több éve 
folyamatosan. / Rétság Rendőrkapitányság eredményessége 2011. évben : 74,9 % / 
 
A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások felderítési mutatója is jelentős 
mértékben javult, az ilyen jellegű bűncselekmények ismeretlen elkövetőit többnyire sikerült 
felderíteni.  
 
Az értékelt időszakban új módszert, eszközt nem alkalmazott a bűnügyi állomány a felderítő 
munka során. A klasszikus kriminalisztikai eszközöket, módszereket alkalmaztuk. A 
felgyorsult információáramlás útján tudunk olyan kapitányságokat megkeresni, akik 
segítséget tudnak nyújtani az ismeretlen elkövető, elkövetők személyének felderítésében. 
 
 A felderítést nehezítő körülmények között kell említeni, hogy a felderítést végző állomány a 
munkaidejének egy jelentős részét a számítógépek mögött, a bürokratikus terhekből adódó 
papírmunka elvégzésével tölti.   
 
Nehezíti a felderítést az is, hogy az állampolgárok még mindig védtelennek érzik magukat a 
bűnözőkkel szemben, tartanak az esetleges megtorlásoktól. Akik bűncselekmények tanúi, 
illetve akik a bűncselekmények és azok elkövetőivel kapcsolatos információk, adatok 
birtokában vannak, közülük nagyon sokan nem merik vállalni az együttműködést a 
hatósággal.     
 
 
III/2. A körözési munka 
 
A kapitányság körözési tevékenységét, továbbra is a Bűnügyi Osztály Technikai Csoportja 
végzi naprakészen, magas színvonalon. Kapitányságunk rendszeres havi jelentést készít, 
illetve küld a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának a körözött 
személyek elfogásáról, illetve felkutatásáról. 
2011. évben is tartottunk körözési akciókat, melyeknek célja a körözés alatt álló személyek 
felkutatása, lakóhelyük ellenőrzése. Hatóságunk nagy figyelmet fordított a körözések 
felülvizsgálatára, illetve a figyelmeztető jelzések elhelyezésére.  
 
Az eltűnések miatt elrendelt körözések túlnyomó többségét a gyermekotthonból eltűnt, 
elszökött fiatalkorúak körözése teszi ki. Ezen intézményből néhány személy több alkalommal 
is megszökött, így többször kellett körözést kiadni rájuk vonatkozólag eltűnés miatt.  
 
A körözések elrendelésére, mindig a lehető legrövidebb és a körözési törvényben 
meghatározott időn belül kerül sor. A 2011. évben is eredményes, jó színvonalú körözési 
munka folyt a kapitányságon, ennek eredményeképpen több körözött személyt is sikerült 
elfogni.  
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III/3.  A végrehajtó bűnügyi állomány 
 
A rendőrkapitányság bűnügyi állományának 2/3-a nem a működési körzetben lakik, ennek 
ellenére reagáló képessége jónak mondható. A bűnügyi készenlét a kiértesítést követően egy 
órán belül a helyszínre tud érkezni.  
 
 
III/4. Közigazgatási jogkörben végzett munka 
 
Illetékességi területünkön a büntetőeljárások mellett több ezer általános ügyben jártunk el.    
 
A rendkívüli halálesetek vonatkozásában törekedtünk az intézkedések gyors, zökkenőmentes, 
szakszerű végrehajtására. Az illetékességi területünkön azonosítatlan holttestet nem 
regisztráltunk.  

 
Az eltűnt személyek vonatkozásában folytatott eljárások során a felkutatására tett 
intézkedések (körözések elrendelése, külső szervek megkeresése, lakcímellenőrzések, stb.) 
minden esetben eredményre vezettek. 
 
III/5. Együttműködés  

 
A munkánk végzése során folyamatosan együttműködtünk az NMRFK szerveivel és a többi 
kapitánysággal. A kapott feladattól függően, együttműködtünk az ország több rendőri 
szervével is.  
 
A helyi polgárőrcsoportokkal szoros kapcsolatot ápoltunk. Lehetőségeink szerint segítettük a 
tevékenységüket, igyekeztünk bevonni őket a közrend és közbiztonság védelméből és a 
bűnügyi felderítő munkából adódó feladataink végrehajtásába, közös akciókba.   
 
Az évek óta jó szintű munkakapcsolatot tovább építettük, erősítettük a Balassagyarmati 
Városi Ügyészséggel, Bírósággal valamint a Nógrád Megyei Főügyészséggel is. Hozzájuk 
bármikor, bármilyen kéréssel, kérdéssel fordulhattunk, részünkre a segítséget minden esetben 
megadták. A részükről érkező feladatokat, megkereséseket soron kívül teljesítettük. 
 
Folyamatos kapcsolatot tartottunk az önkormányzatokkal, tanintézményekkel és a 
gyermekvédő intézettel. Tőlük a munkánk végzéséhez szükséges segítséget megkaptuk, és 
részükre a kért segítséget minden esetben megadtuk. 

 
III/6. Bűnmegelőzési tevékenység  
 
Az ifjúság körében végzett bűn- és áldozatvédelmi tevékenységünk egyik fő területe a 
rendszeres D.A.D.A.-oktatás és a bűnmegelőzési előadás. Kapitányságunk 2010. év 
szeptemberében kötött együttműködési megállapodást, az illetékességi területünkön három 
általános iskolával, a Rendőrség Biztonságra Nevelő Általános Iskolai Programjának 
szolgáltatására. 
 2011. évben - az iskolai tanévhez igazodva folytatta a megállapodás szerinti oktatást. A 
megállapodások alapján Rétság városban, Tereske és Diósjenő településeken az általános 
iskolákban bűnmegelőzési főelőadónk, előre egyeztetett foglalkozásokon rendszeres, illetve 
iskolai rendezvényeken alkalomszerűen foglalkozásokat tart a D.A.D.A. program 
ismereteinek széleskörű ismertetése és népszerűsítése érdekében. 
 



 11
 
 2011 szeptemberétől a Mikszáth KÉVIG Szakközépiskola Rétsági Tagozatának 10 RSZ. 
szakközépiskolai osztályában kezdődött meg az ELLEN-SZER elnevezésű középiskolai 
bűnmegelőzési program oktatása az új hivatalvezető személyével.  
 
Kiemelt hangsúlyt fektetünk a járőrszolgálatot ellátó állomány bevonására a bűnmegelőzési 
munkába. Az idegen személyeket törvényesen, szakszerűen, tisztelettudóan, de fokozott 
alapossággal ellenőriztük.  
 
Az áldozatok - ill. esetenként törvényes képviselőik - minden esetben megkapták a szükséges 
tájékoztatást, felvilágosítást jogaikról. Ennek mulasztásából eredő panasz nem érkezett.  
Minden esetben konkrét segítséget és tanácsot adtunk az áldozatoknak, felvilágosítottuk őket 
jogaikról és lehetőségeikről. Nem volt szükséges minden esetben, írásban is rögzíteni ezt, 
(feljelentés, bejelentés) sokszor csak az elbeszélgetés és a tanácsadás miatt kerestek fel 
bennünket.  
 
Az illetékességi területünkön szolgálatot ellátó plébánosokkal is tartjuk a kapcsolatot, ők 
ugyancsak a lakosság (a hívek) tájékoztatásában vesznek részt a bűnmegelőzés jegyében. A 
jegyzőkkel, a gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel és a gyámhatósággal is kapcsolatban 
állunk.  
 
Amennyiben családon belüli erőszakos bűncselekmény, illetve kiskorú sérelmére 
megvalósuló cselekmény történik, értesítjük az esetről az illetékes hatóságot 
Egymás kölcsönös segítése, az érvek-ellenérvek megvitatása és mindenképpen jó kapcsolat 
jellemzi a családsegítő szolgálatokkal való együttes munkát.  
  
A bejelentés, ill. feljelentés megtételekor - a ROBOTZSARU rendszer által amúgy is 
kötelezően hozva – minden egyes károsultat tájékozattunk az áldozatsegítő szolgáltatásról, 
annak pontos elérhetősége felől. 
 
Az együttműködés hatékonyabb lett, személyesen is többször találkoztunk az áldozatsegítő 
szolgálat kollégáival, ill. telefonon és faxon is rendszeresen kapcsolatot tartunk. 
 
Sokszor, még az ügyfél személyesen meg sem jelent az áldozatsegítő irodában, az ottani 
kollégák már tájékoztatva vannak az esetről, illetve arról, hogy az ügyfélnek szándékában áll 
őket felkeresni, számíthatnak rá. Az igazolások kiállítása telefon és fax segítségével nagyon 
rövid határidőn belül megtörténik. 
 
 Erre a kialakított rendszerre szükség is van, hiszen a postai úton érkezett igazolás kiállítására 
vonatkozó kérelem, ill. a kapitányságon zajló kiszignálás a 3 napot gyakorta meghaladná.  
 
III/7. Összességében megállapítható: 
 
A bűnügyi osztály állománya alapvetően eleget tett a munkatervből adódó kötelezettségeinek 
és végrehajtotta a rábízott feladatokat. A bűnügyi felderítő és vizsgálati munkát megfelelő 
eredményességgel végezte, eredményesség tekintetében 2011 évben, 74,9 % 
eredményességet ért el, mely magasan a megyei, illetve országos átlag fölött van. 
 
 



 12

 

IV. 

RENDÉSZETI  TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 
 
 

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

 
A közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása, ezen belül a 
közterületi járőrszolgálat a rendőrség egyik alapvető feladata, és egyben a rendőri 
tevékenység klasszikus, meghatározó eleme.  

A közterületen megjelenő, intézkedő rendőr tevékenységét mindig megkülönböztetett 
figyelem kíséri, megítélése szinte csillapítás nélkül transzformálódik a rendőrség egészének 
megítéléséhez. 

A közbiztonság fenntartásának, a bűnözés elleni küzdelemnek, a közterület rendjének és a 
lakosság biztonságérzetének egyik legfontosabb láncszeme az aktív egyenruhás rendőrök 
folyamatos közterületi jelenléte, az igazoltató-szűrő tevékenység végzése, a bekövetkezett 
eseményekre történő gyors, szakszerű és kulturált reagálás. 

A Közrendvédelmi állomány fő célkitűzése: a lakosság biztonságérzetének növelése, a 
közterületi szolgálat erősítésével a közterület rendjének fenntartása. 

A kapitányságunkon jelenleg a járőri állomány, váltásos, a körzeti megbízotti állomány, 
vezényléses szolgálati időrendszerben tevékenykedik, mely a jelenlegi létszámviszonyok 
mellett alapszinten biztosítja az állomány megfelelő térbeni és időbeni történő elosztását, az 
erők összehangolását és a rendelkezésre álló technikai eszközök hely, idő szerinti 
megoszthatóságának lehetőségét. Emellett biztosítja a közterületi szolgálat folyamatos, 
megfelelő szintű szervezését.  

A közterületi szolgálatot ellátó állomány átlag életkora, illetve a végrehajtói tapasztalata 
alacsonynak mondható. Lényegesen nehezebb megoldani azt, hogy a fiatal kollégák olyan 
tapasztaltabb, jól képzett rendőrök mellé kerüljenek beosztásra, akik elősegíthetik szakmai 
fejlődésüket.  

Ebben a kérdésben fokozatosan romlik a helyzet a nagy mértékű fluktuációnak (áthelyezési 
kérelmek, nyugdíjba vonulás, stb.) köszönhetően. 

A közterületi szolgálat folyamatosságát 2 fős gépkocsizó járőr jeleníti meg. A 
szolgálatteljesítés módja döntő többségében gépkocsival, illetve kisebb részben kombináltan 
(gépkocsi – gyalogos szolgálat) történik.  

A gépkocsizó járőrszolgálatot ellátó állomány naponként, illetőleg napszakonként váltakozó 
útirányterv szerint lát el szolgálatot, melyekben a főbb feladatok, az állandó jelleggel 
ellenőrizendő objektumok, frekventált helyek meghatározásra kerültek.  

Az útiránytervek közötti szolgálatellátás gyakoriságát a bűnügyi helyzet, az adott terület 
közbiztonsági sajátosságai befolyásolják, valamint a nyári időszakban az idegenforgalom által 
érintett településeken gyakori a közterületi szolgálat.  
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A járőrszolgálat reagáló képessége a bekövetkezett eseményekre jó színvonalúra értékelhető, 
a bejelentéseket követően az ügyeleti szolgálat a járőri állományt megfelelő információkkal 
látta el és indította útba a helyszínekre.  

Hosszabb idő a bejelentés és a helyszínre érkezés között azokban az esetekben telt el, amikor 
a szolgálatban lévő állomány létszáma kisebb volt, mint amennyi a működési terület jellemzői 
alapján szükséges lett volna.  

A fentieket összefoglalva fő célkitűzés, hogy továbbra is tartani kell az állomány intézkedési 
aktivitását, csökkenteni kell a közterületen elkövetett bűncselekmények számát. Az egymás 
mellett párhuzamosan közterületen tevékenykedők munkáját jobban össze kell hangolni, a 
jobb munkamegosztás, az erők és eszközök ésszerűbb felhasználása érdekében. 

A látható rendőrség és a polgárokkal való közvetlen kapcsolat megteremtését segíti elő az, 
hogy a rendőreink a közterületi szolgálat ellátása során jelenlétükkel és tevékenységük alapján 
továbbra is a megelőzést, az állampolgáraink áldozattá válástól való félelmének csökkentését 
szolgálja, illetve azt, hogy a közúti közlekedés biztonsága folyamatosan javuljon.  

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

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

A bűnügyi helyzettel kapcsolatos elemző-értékelő tevékenység végzése valamennyi 
szakterület vonatkozásában kiemelt feladat.  

A közterületi szolgálatok szervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk az elemző-értékelő 
munka során levont következtetésekre, tapasztalatokra, korábbi jogsértések, elkövetők, 
helyszínek jellemzőire. Az ilyen irányú tevékenység valamennyi parancsnok, beosztott 
parancsnok részére fontos feladat.  

Az előbbiek során említett feladatokhoz – figyelemmel azok minőségére, fontosságára – a 
rendelkezésre álló erőket, eszközöket átcsoportosítjuk, az eredményes végrehajtás érdekében. 
A közterületi jelenlétet, az adott létszámkerethez igazodva, a korábbi évekhez hasonlóan 
megfelelő szinten tudtuk tartani a közterületi bűnözés terén, a bekövetkezett jogsértő 
cselekmények számát tekintve lényeges változásról nem számolhatunk be.  

A kapitányság szakmai eredményessége, évről évre javuló tendenciát mutatva jónak 
mondható, csökkent a közterületi bűncselekmények száma is.  

 

A bekövetkezett jogsértések, tendenciák elemzése-értékelése folyamatos, amelyekből levont 
következtetések alapján továbbra is törekednünk kell a legjobb, leghatékonyabb gyakorlat 
kialakítására az illetékességi területünk közrendjének és közbiztonságának fenntartása 
érdekében. 

Kapitányságunk működési területén idegenforgalmi szempontból érintett területeken (Bánk, 
Diósjenő) a turisztikai idényben rendszeres ellenőrzést tartottunk, külföldi személy sérelmére 
jogsértő cselekményt nem követtek el, rendkívüli esemény az érintett területeken a vizsgált 
időszakban nem történt. 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság földrajzi elhelyezkedéséből adódóan határszakasszal nem 
rendelkezik. 
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IV/2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala 
 

2011. évben a kapitányság rendészeti szolgálatánál konkrét szervezeti átalakításokra, létszám-
átcsoportosításokra nem került sor. 

Az osztály rendszeresített létszáma 39 fő, új szervezeti egységek nem jöttek létre, a 
végrehajtói állomány járőr és KMB állományból tevődik össze. 

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

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

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

Romhány székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Bánk, Kétbodony, Szente és 
Kisecset települések. 

Alsópetény székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Felsőpetény, Ősagárd, Keszeg, 
Nézsa, Legénd és Nógrádsáp települések. 

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

Az öt  csoportban 14 KMB statusz van rendszeresítve.  

Sajnos a jelenlegi létszámhelyzet szerint a Körzeti megbízotti állomány tekintetében csak kis 
javulás mutatkozik, 2011. novemberétől 11 fő .  

2012-re a járőr állomány vonatkozásában mutatkozik a legnagyobb hiány, rendszeresítve 12 
status van, melyből 11 status volt feltöltött, 1 betöltetlen, azonban 2 fő áthelyezési kérelme 
folyamatban van, 1 fő szülési szabadságon, 1 fő eltérő statuson dolgozik. Így várhatóan 7 fő 
fogja ezt a szolgálati formát ellátni. Folyamatosan törekszünk az állomány utánpótlására.  

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

A KMB szolgálatok tervezésénél figyelembe veszik az egyéb közrendvédelmi és a bűnügyi 
szolgálati ágak vezénylését is, így nagy részben állandó jelenlét biztosítható minden 
településen. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a megyében működő polgárőr szervezetek is.  

A fentiek alapján a rendőri jelenlét teljes időbeli lefedettsége megoldott, az elmúlt évekhez 
képest javult.  

Hiányosságok első sorban a rendőri jelenlét szempontjából a periférián lévő területekre 
tevődik ki.  

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

Célkitűzéseink között szerepel az egyenruhás rendőri állomány szemléletmódjának további 
alakítása, ezzel együtt intézkedési kultúrájának megváltoztatása. 

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

A közterületi szolgálatot ellátó állomány, jellemzően fiatal, de intézkedési készsége és 
aktivitása kisebb-nagyobb megtorpanásokkal megfelelő.  
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Az év során foganatosított egyes intézkedési nemek számában bekövetkezett csökkenés – 
mely minimálisnak tekinthető - annak is köszönhető, hogy a jogszabályi változások 
következtében szigorodtak a büntetési tételek, több szabálysértés bekerült az „objektív 
felelősség” hatálya alá tartozó jogsértések közé.  

Ezen szabálysértések elkövetésénél alkalmazható közigazgatási bírságok mértéke, a 
szankcionálás mikéntjének változása (nem alkalmazható figyelmeztetés, helyszínbírság, nincs 
mérlegelési lehetőség, csak a jogszabályban megállapított összeg szabható ki), illetve a 
médiában (sajtó, TV, újság) való széles körű propagálása a jogsértések elkövetése kapcsán 
nagyobb visszatartó erőt jelentett, megállapítható, hogy az állampolgárok jogkövetőbbé 
váltak.  

Az elkövetkező években kiemelt célként kell, hogy jelentkezzen az ittas járművezetők 
kiszűrése. 

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

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

Az elmúlt időszakban számos új feladat, közbiztonság javítását szolgáló program került 
bevezetésre, amely jelentősen befolyásolta a közterületi szolgálatellátás, az intézkedési 
aktivitás mutatóit. 

Közlekedésrendészeti tevékenységünk vonatkozásában pozitívumként emelem ki, hogy a 
vizsgált időszakban összességében jelentősen csökkente a személyi sérüléses balesetek száma, 
sajnos a legsúlyosabb kimenetelű – halállal végződő - balesetből 3 következett be. 

 

 IV/3. Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét növelő 
programok  
 

A kezdetben Közbiztonsági Háló-nak elnevezett program elsősorban a romák elleni 
támadások kapcsán került bevezetésre és valamennyi rendőrkapitányság részére előírta, hogy 
az illetékességi területen heti több alkalommal fokozott ellenőrzés kerüljön végrehajtásra, és 
fokozott jelenlét kerüljön biztosításra alapvetően a bűnügyileg releváns településeken, 
valamint az áldozattá válás szempontjából veszélyeztetett személyek által lakott területeken, a 
települések peremén lévő házsorokon.  

2010. júniusától az Országos Rendőrfőkapitány, a kedvező visszajelzések és tapasztalatok 
alapján, a fokozott rendőri jelenlét további fenntartása érdekében kiadta a „Hazánk 
közbiztonságának megszilárdítására, a leginkább veszélyeztetett térségek, települések 
biztonsági helyzetének javítása” megnevezésű intézkedési tervét. 

A terv már nem csak a korábbi okok miatt veszélyeztetett lakosság, hanem a teljes lakosság 
biztonságérzetének növelését hivatott biztosítani.  
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2011. nyarától az Országos Rendőrfőkapitány Úr által elrendelt és bevezetett „a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét - a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre 
figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések 
megtételére” vonatkozó intézkedési terve alapján hajtjuk végre ez irányú feladatainkat. Az 
intézkedési terv bizonyos pontjaiban kiszélesíti a tárgykörben végrehajtandó feladatokat. 

Az intézkedési terv bevezetésekor a kistérségi polgármesterek, a Rétsági Rendőrkapitányság 
vezetőjének kezdeményezésére megtartott értekezletén közösen döntöttek a települések – az 
intézkedési tervben meghatározottak alapján - veszélyeztetettségi besorolásáról    

A közbiztonsági helyzet értékelése alapján meghatározásra kerültek a veszélyeztetett 
települések, illetve időszakok, ahol az ellenőrzéseket végre kellett hajtani.  

A fő célja a demonstratív rendőri jelenlét biztosítása volt, illetve fokozott ellenőrzések 
végrehajtása az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében.  

A fokozott ellenőrzések célkitűzése tehát nem az intézkedések számának növelése, hanem a 
„látható rendőrség” eszméjének megvalósítása, a preventív jellegű szolgálatellátás, a 
szolgáltató jelleg érvényre juttatása, valamint a roma és idős lakosság sérelmére elkövetett 
jogsértések megelőzése, felderítése, ezzel kapcsolatos információgyűjtés volt. 

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

 

IV/4.  Zéró Tolerancia program 
 

Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedő tendencia volt megfigyelhető az erőszakos, 
garázda jellegű bűncselekmények számában (pl. rablás, garázdaság, testi sértés, stb.), 
emelkedett a közterületen elkövetett erőszakos cselekmények száma.  

A rendelkezésre álló információk arra engedtek következtetni, hogy további növekedés 
várható a jövőben, számolni kell továbbra is az össz. bűncselekmény körében meghatározó 
jellegű vagyon elleni bűncselekmények jelentős elkövetésével.  

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

Mindezen indokok alapján került kiadásra a „Zéró Tolerancia” elnevezésű program, amely 
szintén új elemként jelentkezett a közterületi szolgálatellátás során, kiemelt hangsúlyt 
helyezve a lakosságot irritáló, biztonságérzetét negatívan befolyásoló jelenségek elleni 
egyidejű és azonos intenzitású, zéró toleranciával való hatósági fellépésre, felhasználva a 
bűnüldözés és egyéb jogi megoldások által biztosított eszközöket. 

 

IV/5. Közbiztonsági és Kistérségi Egyeztető Fórumok rendszere 
 

A kormányzati szinten megalkotott, a bűnözés kezelését szolgáló új koncepció rávilágított 
arra, hogy a bűnözéssel szemben ugyan szükség van rendőrségre, de e küzdelembe napi 
szinten be kell vonni a társadalmi szervezeteket, önkormányzatokat, polgárőrséget, 
társhatóságokat és nem utolsó sorban az állampolgárokat is.  
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Ennek alapjául jött létre a kistérségi egyeztető fórumok rendszere, ahol az érintettek 
rendszeres értekezleteket, megbeszéléseket, egyeztetéseket végezhetnek a szükséges 
közbiztonság javítását szolgáló intézkedések, bűnmegelőzési feladatok kidolgozására, 
végrehajtására, lakosságot érintő problémákra.  

Az egyeztető fórumok megalakításának főbb célja volt csökkenteni a bűnalkalmakat - növelni 
annak valószínűségét, hogy a bűnelkövetőket megbüntetik - redukálni kell a 
bűncselekményekből származó haszonszerzés lehetőségeit - csökkenteni a környezeti 
tényezők azon hatását, amelyek következményeképpen valaki a bűnözés világába kerülhet - 
csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát - növelni kell az emberek biztonságérzetét.  

2011. évben kitűzött célunknak eleget téve újraszerveztük a Kistérségi Egyezető Fórumot, 
melynek keretén belül, rendszeres ülések megtartása során az állandó résztvevők tájékoztatást 
kapnak az aktualitásokról, valamint tájékoztatást kapunk a lakosságot érintő problémákról.  

Főbb célterületei a bűn- és baleset megelőzés, a kábítószer-prevenció, az ifjúságvédelem, az 
időskorúak segítése, a nemzeti- és etnikai kisebbségek jogegyenlőségének megvalósulása, a 
polgárőr egyesületekkel való szoros együttműködés. 

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

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

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

A körzeti megbízottak a falopások megelőzése, az elkövetők elfogása érdekében a 
területünkön lévő erdészetek, erdőbirtokosságok erdészeivel közös szolgálatot láttak el. 

2010 augusztusától a tulajdon elleni szabálysértés bekerült az elzárással sújtható 
szabálysértések körébe, valamint az ilyen jellegű cselekmények elkövetőivel szemben nem az 
önkormányzat jegyzője, hanem bíróság illetékes eljárni.  

Ennek hatékonyabb végrehajtása érdekében a rendőrség előkészítő eljárást folytat – mintegy 
nyomoz -, majd a bíróságon a „vádat” is képviseli. Jelentős változás ebben a körben, hogy a 
tetten ért elkövetővel szemben őrizetbe vétele mellett, gyorsított eljárás lefolytatására van 
lehetőség, melynek visszatartó ereje jelentős.  

 Az értékelt esztendőben valamennyi tulajdon elleni – falopás – szabálysértést elkövető 
személyt szabálysértési őrizetbe vettünk és bíróság elé állítottunk. A végrehajtott 
intézkedéseinkkel a megye többi kapitányságai közt élen járunk.     

Illetékességi területünkön ezek a cselekmények zömmel falopásban realizálódnak. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány intézkedései pozitív irányban változtak, egyre 
inkább polgárbarát és differenciált intézkedéseket foganatosítanak, megjelenésükben, 
öltözködésükben kulturáltabbak.  

Kapitányságunk közterületi szolgálatot ellátó állománya a mindennapi szolgálata során 
kiemelt figyelmet fordít az emberi környezet megóvására, ezzel szoros összefüggésben az 
emberi környezet védelmét szolgáló szabályok betarttatására. 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány feladatának szerves részét képezi a 
környezetvédelem, ezen belül is a szemétlerakó helyek ellenőrzése, az illegális szemétlerakó 
helyek felderítése, az elkövetők kiszűrése.  
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Családon belüli erőszak miatt foganatosított rendőri intézkedésekről az összefoglaló 
jelentéseket minden esetben elkészítjük, és azt az illetékes hatóságnak, intézményeknek, az 
előírásoknak megfelelően továbbítjuk. 

Az intézkedések foganatosítását a körzeti megbízottakon kívül túlnyomórészt a szolgálatban 
lévő gépkocsizó járőr hajtja végre, mivel a konfliktushelyzet kialakulásakor – amikor az egyik 
fél rendőri intézkedést kér – nem mindig van a helyi székhelyű körzeti megbízott 
szolgálatban. Abban az esetben azonban, amikor a területen a körzeti megbízott szolgálatot 
teljesít, úgy minden esetben ő is a helyszínre megy.  

A rendőri intézkedésekre szinte kivétel nélkül minden esetben magánlakásban kerül sor. Több 
esetben előfordul, hogy különélés vagy házasságfelbontás után a volt férj tér vissza a feleség 
lakására, s követi el a jogsértő cselekményt. Ennek megelőzése nagyon nehéz, mivel előre 
nem látható időpontokban térnek vissza az egykori otthonukba.  

A helyszínre érkező rendőrök minden esetben megadják a sértettnek a szükséges 
felvilágosítást, a magánindítványra vonatkozó nyilatkozatot (amennyiben a cselekmény 
magánvádra vagy magánindítványra büntetendő) mindig kitöltik.  

Amennyiben a sértett 30 napos gondolkodási időt kér, úgy a körzeti megbízott ismételten 
felkeresi a határidőn belül, s nyilatkoztatja a magánindítvány előterjesztésére, illetve felajánlja 
segítségét a konfliktus rendezéséhez. 

Működési területünkön egy-két esetben fordul elő a rendszeresség.  

Az esetek nagytöbbségére az alkalmi elkövetés jellemző, általában az italfogyasztás váltja ki a 
konfliktushelyzet kialakulását. 

Körzeti megbízottak rendszeresen kapcsolatot tart a helyi önkormányzat családsegítőjével, 
illetve a gyámhivatal munkatársával. Ezen munkatársak az esetek többségében visszajelzést 
adnak a körzeti megbízottak részére az általuk foganatosított intézkedésről, valamint 
elmondják, hogy milyen rendőri segítségre van szükségük a további problémák megelőzésére. 

A gyámügyi előadók kértek oly módon rendőri segítséget, hogy a problémásabb családok 
meglátogatásánál legyen jelen rendőr az esetleges személyüket ért atrocitások megelőzése 
érdekében. 

A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt időszakban ideiglenes 
megelőző távoltartás kapcsán rendőri intézkedésre nem került sor. 

A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén nyolc horgászegyesület működik, melyek 
közül többel együttműködési megállapodást kötöttünk. 

Az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a horgásztavakon és horgásztanyákon, 
valamint azok közvetlen környékén előre egyeztetett időpontokban akciókat szervezünk, mely 
kiterjedt egyrészt a vagyonvédelemre, másrészt a vízi-rendészeti szabályok betartásának 
ellenőrzésére. 

A körzeti megbízottak a hatáskörükbe utalt büntetőügyekbe (járművezetés ittas állapotban 
vétség, a lopás vétség, a rongálás vétség és a magánlaksértés vétség) az eljárásokat 
szakszerűen és eredményesen lefolytatják. A vizsgált időszakban az ismertté vált ügyek 11 %-
át dolgozták fel. 

A körzeti megbízottak a rendőrségi törvényben és a belső normákban meghatározott 
feladataikat a tárgyidőszakban is jó színvonalon végezték. 
 
 A 2011. évben megtartott önkormányzati beszámolókon és lakossági fórumokon az állomány 
munkájával kapcsolatosan pozitív visszajelzések érkeztek, illetve tudatosodott a települések 
vezetőiben és a lakosság körében, hogy a kapitánysági székhelyektől távoli települések 
közbiztonsága a körzeti megbízottak szolgálatellátásán alapul. 
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IV/6. A rendőri intézkedések jog- és szakszerűsége, kényszerítő 
eszközök alkalmazásának gyakorlata, rendkívüli események 
 

Az állomány által tett intézkedések jog- és szakszerűsége megfelelő volt, ezen belül 
természetes, hogy a parancsnoki revízió során a hibákat feltártuk és utasítottuk az állományt a 
hiányosságok pótlására, a tények egyértelmű leírására, a felelősség tisztázására.  

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

Kényszerítő eszközök használatára a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személyek előállításánál, szándékos bűncselekményen tetten ért és körözött 
személyek elfogásánál, valamint rendőri intézkedéssel szembeni ellenszegülés miatt került 
sor. 

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

A közterületi szolgálatot ellátó állomány, mint azt már korábban említettem nagyon fiatal, 
illetve kevés szakmai gyakorlattal rendelkezik, így az év folyamán nagyobb figyelmet 
igényelt a parancsnoki állomány részéről a szakmai tevékenységük irányítása, a fiatal 
járőrökkel a közös szolgálatellátás, mely során felkészíthetőek lennének az egyes váratlan, 
nem szokványos szituációkra történő reagálásra, a rendőri fellépés, empátia, tolerancia 
javítására.  

2011. évben intézkedő járőrök sérelmére bűncselekményt nem követtek el. 
 
 Rendőri intézkedés ellen 2011. évben, egy esetben érkezett panasz melyet, mint alaptalan, 
elutasításra került. 
 

IV/7. A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység 
értékelése 
 

2011. évben az alegységbe szervezett állomány (8 fő) elvezénylése képezte a csapatszolgálati 
feladatainkat, mely a  soros EU Elnökséggel és Budapesti rendezvénybiztosításban nyilvánult 
meg,  

Csapatszolgálati század továbbképzésére egy a alkalommal került sor a Készenléti Rendőrség 
objektumában. 

2011. évben is, az előző évekhez hasonlóan, több jelentősebb egyéb kulturális rendezvényt 
jelentettek be a kapitányságunkra, pl. a Bánki Nyár rendezvénysorozat, Kétbodonyi Szilva-
fesztivál, Szüreti Felvonulások, az egyházi körmenetek, a falunapok és ünnepi fesztiválok, 
melyek biztosítását a polgárőrök bevonásával sikeresen végrehajtottunk.  

A rendezvények környezetében közbiztonsági járőrözést hajtottunk végre, melyek során 
rendőri intézkedésre nem került sor.  
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A nagyobb tömegeket vonzó rendezvények biztosítására minden esetben terv készült, az 
együttműködés a szervezőkkel, a biztonsági szolgálatokkal problémamentes volt, ennek 
köszönhetően a rendezvénybiztosítások során különösebb esemény nem történt. 

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

2011. évben 2 alkalommal jelentettek be az 1989. évi III. tv. hatálya alá eső rendezvényt. 
Mindkét rendezvény a 2. számú főútvonal 56 – 57 km szelvényében került megtartásra, 
félpályás útlezárással. A rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt, a forgalom 
félpályán rendőri irányítással folyamatosnak volt mondható, Rétság város napi életét nem 
befolyásolta jelentősen. 

IV/9. Az ügyeleti tevékenység értékelése 
 

Az ügyeleti csoport szervezetét, elhelyezését és tárgyi feltételeit tekintve képes a korszerű 
követelményekhez igazodó feladatok ellátására. A rendőri alaptevékenységgel összefüggő 
vezetési-irányítási, koordinációs funkcióit megfelelően látja el, az eseményekre való reagálás 
és az intézkedés szakszerűsége jó színvonalú. 

A folyamatosan történő erő-eszköz számvetések a reakció idő csökkenését eredményezték, 
amely hozzájárult az állampolgárok biztonságérzetének fokozásához, illetve a folyamatban 
lévő bűncselekmények megszakításához és több alkalommal a tettesek elfogásához. 

A rendőrkapitányság ügyeletese egyben objektumőri szolgálatot (Őrutasításban 
meghatározott) is ellát.  

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

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

Kapitányságunk illetékességi területén nincs nemzetbiztonsági szempontból kiemelt 
fontosságú objektum. 

A soron kívüli értesítésekről-berendelésekről, illetve ezek végrehajtásának színvonala kapcsán 
megállapítható, hogy az állomány az elrendelést követő egy órán belül a szolgálati helyükre 
beérkezett, így a vonatkozó normaidőt tekintve a végrehajtás megfelelő. 

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

Továbbra is komoly problémát okoz a személyi állomány korszerű védőeszközökkel és 
felszereléssel történő ellátása, ami saját erőből nem finanszírozható. 
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IV/11. Közlekedésbiztonság helyzete 
 

A Rétsági Rendőrkapitányság működési területén bekövetkezett közúti közlekedési balesetek 
számát tekintve az előző évhez viszonyítva a balesetek számának és súlyossági fokának 
csökkenéséről számolhatunk be. Sajnálatos azonban az a tény, hogy az elmúlt évben 3 halálos 
kimenetelű baleset történt, az amúgy kevesebb balesetből.    

A balesetek oksági összetételét vizsgálva egyértelműen az emberi tényezők játszanak 
kiemelkedő szerepet.  

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

A jármű-balesetek sajátságos területét képezik az úgynevezett egyjárműves balesetek, melyek 
a jellemző balesetek vizsgálatánál a legnagyobb számban fordulnak elő: a pályaelhagyással 
járó, továbbá a keresztező irányban haladó járművek ütközéséből, valamint a szembe-, és 
azonos irányba haladó járműnek ütközésből adódó balesetek. 

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

A keresztező irányban haladó járművek ütközéséből származó baleseteknél az elsőbbségadás 
szabályainak megszegése játssza a főszerepet.  

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

Az ittas állapotban elkövetett balesetek terén évről-évre folyamatosan előre tudtunk lépni, 
azonban a vizsgált időszakban, 4 esetben ittas járművezető okozott személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési balesetet, ezért a megelőző, forgalomellenőrző tevékenységünket 
fokoznunk kell. 

 
A balesetek okozóinak körét vizsgálva a személygépkocsi vezetők negatív szerepe továbbra is 
megkérdőjelezhetetlen, a balesetek mintegy 70 %-át okozták. 
 

IV/12. A közlekedés biztonságát fokozó intézkedések 
 

A forgalomellenőrző tevékenység színvonalát mind az aktivitás, mind az eredményesség 
szempontjából jónak értékelem. Havonta közel 500-600 járművet vonnak ellenőrzés alá a 
közterületi szolgálatot ellátó rendőrök.  

Az ellenőrzés teljes körű, kiemelt hangsúlyt fektettünk a balesetek fő okaiként szereplő 
szabályszegések megelőzésére, a helyes, szabálykövető magatartásformák és gyakorlat 
népszerűsítésére. 

 Fokozott figyelmet irányítottunk a „láthatóság és észlelhetőség” speciális eseteire, az „őszi-
téli átállásra”, a passzív biztonsági eszközök, a biztonsági öv, a bukósisak, a biztonsági 
gyermekülések rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére, bemutatására, fontosságának 
hangsúlyozására, illetve a sérüléscsökkentő hatására történő figyelemfelhívásra.  
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A közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes útvonalakon folyamatossá tettük az 
ellenőrzéseket, forgalomellenőrző akciókat tartottunk, melyben kiemelt figyelmet fordítottunk 
a sebességhatárok betartatására a Váci Rendőrkapitányság sebességmérő készülékét bevonva, 
az ittas vezetők kiszűrésére, a gépjárműlopások megelőzésére, a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés szabályainak betartatására. 

 
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek helyszínén a Balassagyarmati 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztályának baleseti helyszínelői intézkednek, a 
közterületi szolgálatot ellátó járőreink a helyszínbiztosítást végzik. 
 
 Anyagi kárral járó közúti közlekedési baleseteknél, illetve vadbaleseteknél a közterületi 
szolgálatot ellátó járőreink végzik a helyszínelést, amennyiben rendőri intézkedés válik 
szükségessé.  

IV/13. A Városi Baleset-megelőzési Bizottság tevékenysége 
 
2011. évben a Baleset-megelőzési Bizottság titkára a közlekedési főelőadó a felmerülő 
igények alapján óvodákban, gyermeknapi, falunapi rendezvényeken tartott baleset-megelőzési 
előadásokat. 
 
Az iskolákban meghirdetett „Közlekedésbiztonság gyerekszemmel” rajzpályázaton egyik 
iskolánk diákja különdíjat nyert, a Kerékpáros Iskola Kupa megyei versenyén az általunk 
felkészített tanuló 1. helyezést ért el a fiúk közt.  
 
A „Közlekedik a család” vetélkedőt helyi szinten 2011. évben anyagi forrás hiányában nem 
szerveztünk, a megyei vetélkedőn résztvevő család jól szerepelt. 
  
Az előadásokon, oktatásokon, rendezvényeken a rendelkezésünkre álló szóróanyaggal hívtuk 
fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre.  
A rendezvényeinken (közlekedési versenyek, Falunapi-, Gyermeknapi rendezvények, 
előadások, Iskola nap) közel 1000 gyermek, fiatal vett részt.  

Balesetmegelőző tevékenységünk hatékonyabbá tétele érdekében nagy gondot fordítottunk a 
KRESZ szabályok megismertetésére, szinten tartására, melyről leginkább propaganda- és 
szóróanyagok formájában adtunk tájékoztatást az érintettek számára, hogy a gépjárművezetők 
tevékenységét tudatosabbá tegyük. 

A gyermekek közlekedési fegyelmének javítása, a gyermekbalesetek számának csökkentése, 
illetve a gyalogosan közlekedő gyermekek biztonságos közlekedésre való felkészítése, 
KRESZ ismereteinek bővítését továbbra is elsődleges feladatunknak tekintettük.  

Mindezt hatékony propaganda-munkával, szórólapokkal, vetélkedők szervezésével, valamint 
az iskolák környékének rendszeres, visszatérő ellenőrzésével oldottuk meg. 

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

Az iskola rendőre program keretén belül napi kapcsolatot alakítottunk ki az iskolák 
pedagógusaival és napi rendszerességgel tudjuk ellenőrizni az iskolák környékét.  

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

A Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagjai rendszeresen tartották a kapcsolatot egymással a 
hatékonyabb megelőzési munka, a közlekedési fegyelem javítása érdekében. 
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A fentieken túl, a területen tartott önkormányzati beszámolók, falugyűlések, egyéb 
rendezvények alkalmával a közlekedési balesetek alakulásáról is beszámoltunk, felhívtuk a 
figyelmet a közlekedési szabályok betartására. 

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

IV/14. Összegzés: 
 

Összességében megállapítható, hogy a 2011. év során a Közrendvédelmi, 
Közlekedésrendészeti Osztály a rá háruló főbb célkitűzéseket megvalósította, feladatait jó 
színvonalon látta el.  

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

A lakosság igényeinek megfelelően a gyors, szakszerű és kulturált intézkedések 
foganatosítására törekedett, melynek során fokozottan ügyelt a törvényesség betartására. 

Az elkövetkezendő időszak legfőbb feladata az elért eredmények szinten tartása, törekvés a 
legjobb gyakorlat kialakítására a kapitányság közrendjének, közbiztonságának fenntartása 
érdekében. 

IV / 15. Együttműködésből adódó feladatok: 
 
A magyar társhatóságokkal való együttműködés: 

 
 

Az értékelt évben is folyamatos kapcsolatot tartottunk a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, 
akivel havi rendszerességgel, különböző helyi, illetve megyei szervezésű akciókban vettünk 
részt. 
 
A Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel az értékelt évben 1 alkalommal 
teljesítettünk közös szolgálatot 
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal az értékelt évben szintén több helyi, illetve megyei 
szervezésű akcióban vettünk részt, melynek kezdeményezője a Fogyasztóvédelmi Hatóság 
volt. 
A téli Fogyasztóvédelmi ellenőrzés sorozat keretében, rendszeresen részt vettünk a feladatok 
végrehajtásának megszervezése érdekében tartott társhatósági munka megbeszéléseken, ahol 
rendszeresen képviseltük a rendőrséget és nyújtottunk segítséget a feladat végrehajtásban. 

 
Az év végi csúcsforgalmi és ünnepi időszakban, felvettük a kapcsolatot az illetékességi 
területükön lévő postai hivatalokkal és segítséget nyújtottunk a postahivatalok és kézbesítők 
kiemelt védelmére. 
 
 
Nemzetközi együttműködés: 
 
A szlovák rendőri szervekkel továbbra is jó munkakapcsolatot tartottunk fenn, bár az értékelt 
évben, nem folytattunk olyan eljárást, ami rendkívüli kapcsolatfelvételt eredményezett volna. 
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Polgárőrséggel történő együttműködés: 
 

2011. évben a Rétsági Rendőrkapitányság, továbbra is   jó színvonalon hajtotta végre a 
Polgárőrséggel kapcsolatos együttműködési feladatait, amelynek során érvényre jutottak az 
együttműködési megállapodásban foglalt célok és feladatok.  

 
A korábban kialakított kapcsolat továbbra is jól működik, a vonatkozó jogszabályok mellett a 
folyamatos módszertani foglalkozáson elhangzottak figyelembevételével történt a közös 
munka. A mindennapi tevékenységbe történő bevonásukat, közös szolgálatokat fokoztuk a 
bűnügyileg fertőzött, közbiztonságilag alulexponált területeken.  
 
2011. augusztus 10-én a Polgárőr Törvény módosításának megfelelően, az illetékességi terület 
polgárőr egyesületeivel, új együttműködési megállapodások megkötésére került sor, majd 
ennek szellemében folytatódott tovább az együttműködés. 

 
Kapitányságunkon a kijelölt kapcsolattartó a polgárőr egyesületek vezető tisztségviselőivel 
napi kapcsolatban van, folyamatos információcsere útján biztosítják a szolgálatok 
összehangolását, közös tevékenységet.  
 
A teljes év során különösen nagy segítséget nyújtottak az egyesületek a különböző 
rendezvénybiztosítási feladatok ellátásában.  

 
V. 
 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI SZOLGÁLAT ÉRTÉKELÉSE 
 
 
V/1. Szabálysértési tevékenység 
 
 
A szabálysértési feljelentések számának csökkenése évről-évre folyamatosan megfigyelhető, 
melynek oka, az objektív felelősség miatt folytatott közigazgatási eljárások számának 
növekedése. 
 
 

 2011 év 2010 év 

Szabálysértési feljelentések  634db 941 db 

Közrend és közbiztonság elleni 
szabálysértések 

14 23 

Közlekedési szabálysértés 754b 1337 

 
A szabálysértési eljárások során 481 személyt sújtottunk pénzbírsággal. Végrehajtási eljárás 
során 123 esetben kezdeményeztünk adók módjára behajtást, 10 alkalommal közérdekű 
munkára változtattuk át a meg nem fizetett pénzbírságot 
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V/2. Tulajdon elleni szabálysértés 
 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság 2011. évben 96 ügyben folytatott tulajdon elleni szabálysértés 
miatt rendőrségi előkészítő eljárást. Gyorsított eljárás lefolytatására 16 esetben került sor 
falopás miatt, egy esetben bolti lopás miatt. Összesen 28 főt vettünk szabálysértési őrizetbe, 
ebből falopás miatt 25 főt, bolti lopás miatt 3 főt. 
Az őrizetbe vett személyek közül 3 fő fiatalkorú volt, 1 fő külföldi (szlovák) állampolgár. 
 
Az igazgatásrendészeti alosztály ismert elkövető esetében folytatja az előkészítő eljárásokat, 
tevékenyen részt vesz a gyorsított eljárások lefolytatásában, valamint ellátja a rendőrség 
képviseletét a bíróság előtt. 
 
 

  2011. év 
 

2010. év 
 

Tulajdon elleni szabálysértések  
ebből gyorsított eljárás 

96 db 
17 db         

31 
2 

 
 
 
A bíróság egy személy esetében 5 nap elzárást szabott ki, 3 esetben figyelmeztetett, a többi 
ügyben összesen 510.000 Ft pénzbírságot szabott ki.  Az eljárás alá vont személyek összesen 
88.515 Ft kárt okoztak, az egyes ügyekben a jellemző kárérték 10.000 Ft alatt van. 
 
 
V/3. Fegyverengedélyezés  
  
Illetékességi területünkön fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek vadászat, 
sportlövészet, munkavégzés céljából 786 db lőfegyver tartására jogosultak.   
 

 
 

 
2011. év 

 
2010. év 

Fegyvertartási engedéllyel 
rendelkező 
- természetes személy 
- jogi személy 

(fő) 
 

274 
2 

(fő) 
 

282 
3  

Fegyver megszerzésre beadott 
kérelmek száma 
- természetes személy 
- jogi személy 

(db) 
 

33  
0 

(db) 
 

77  
1 

 Gáz- riasztó fegyver viselésére 
beadott kérelmek száma: 

(db) 
9 

(db) 
11 

Flóbert fegyver megszerzésére 
beadott kérelmek száma 

(db) 
0 

(db) 
2  

 
Fegyvertároló hely ellenőrzését a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály 161 
alkalommal végezte, társas vadászat ellenőrzésére az igazgatásrendészeti alosztály részéről 2 
alkalommal került sor. 
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Az illetékességi területünkön működő 5 vadásztársasággal együttműködési megállapodást 
kötöttünk, amely alapján az érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezőket értesítjük a 
fegyvertartással kapcsolatos határidők lejártáról.  
 
V/4. A személy- és vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói 
tevékenységgel kapcsolatos munka 
 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén 527 személy rendelkezik személy- és 
vagyonvédelmi tevékenység végzésére jogosító érvényes igazolvánnyal. A vagyonőr szakma 
iránti kedv folyamatos, hiszen viszonylag sok lehetőség van az ipari parkban működő 
gyárakban és egyéb helyeken is vagyonőrként munkát vállalni. 
 

 
Benyújtott kérelmek  

 
2011. év 

 

 
2010. év 

 
Személy- és vagyonőr igazolvány 
 

112 62  

Működési engedély 31 12 

 
Az új típusú vagyonőr igazolványok 70 %-át, 2006. évben adtuk ki, melyek 2011-ben 
vesztették érvényüket. Ez a magyarázata annak, hogy az előző évekhez képest majdnem 
kétszeresére növekedett a személy- és vagyonőr tevékenység végzéséhez benyújtott kérelmek 
száma. 
 
Vagyonőrök ellenőrzését az elmúlt évben összesen 61 alkalommal végeztünk, 8 esetben a 
helyszíni ellenőrzést hajtottunk végre. 
 
 
V/5. Közigazgatási bírságok ügyintézése, végrehajtása 
 
 
A közigazgatási bírság adatainak összehasonlítása nehézkes, hiszen bevezetése óta 
folyamatosan változnak azok a jogsértések, melyek a kiszabását lehetővé teszik.  
 

   
2011 év 

 

 
2010 év 

 
Közigazgatási bírság összesen 388db 514 db 
- biztonsági öv 357 db 470 db 
- motorkerékpár bukósisak 9 db 21 db 
- kézben tartott rádiótelefon 15db 18 db 
- gyermekbiztonsági rendszer 7 db 5 db 

 
 
A közigazgatási eljárások száma csökkent, melynek oka az lehet, hogy egyre szélesebb 
körben vált köztudottá, hogy ezek miatt a szabályszegések miatt jelentős mértékű 
közigazgatási bírság kiszabására kerül sor. A bírság kiszabása független a szociális és 
jövedelmi helyzettől, valamint nincs lehetőség méltányos elbírálásra.  
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2011. évben 335 db közigazgatási ügyben 5.580.200 Ft bírságot szabtunk ki, melyből 200 db 
ügyben 2.770.200 Ft került befizetésre. A fizetési hajlandóság 49,6 %. 
 
A kiszabott bírságok végrehajtásánál túl nagy lehetőségeink nincsenek, hiszen a végrehajtás 
elrendelését követően az önkormányzatokon múlik annak sikere. 

  VI. 

ÖSSZEGZÉS, FELADATAINK 
 
 
A Rétsági Rendőrkapitányság 2011. évben a munkatervében meghatározott feladatait jó 
szinten teljesítette. Az értékelt időszakra vonatkozó főbb célkitűzéseinket oly módon 
valósítottuk meg, ami megfelelt az illetékességi területen élő lakosság, rendőrség felé 
támasztott követelményeinek. 
 
A lakosság igényeinek megfelelően a gyors, szakszerű és kulturált intézkedések 
foganatosítására törekedtünk, melynek során fokozottan ügyeltünk a törvényesség betartására. 
 
 
A bűnmegelőzési, bűnüldöző taktikánkat, de általában valamennyi jogsértés elleni 
fellépésünket úgy fogalmaztuk meg, hogy az megfeleljen a társadalom elvárásainak.  
 
Rendőri munkánk az állampolgárok megelégedettségének elérését szolgálta. Bízunk abban, 
hogy tevékenységünk a közbiztonság erősödését eredményezte, amely kedvezően hatott az 
állampolgárok szubjektív biztonságérzetére is.  
 
 

Célkitűzéseink továbbra is a következők: 
 

 A Bűnügyi szakterületen megszerzett eredményeink megtartása, lehetőségeinkhez 
mérten törekszünk az eredményeink növelésére, javítására. 

 
 Továbbra is elsődleges cél a közrend fenntartása, a közbiztonság, az állampolgárok 

szubjektív biztonságérzetének további erősítése, a reagáló képesség hatékonyságának 
elmélyítése. 

 
  A „látható rendőrség „filozófiájának szem előtt tartásával munkánkat továbbra is úgy 

kívánjuk végrehajtani, hogy elsődleges cél a lakosság segítése, a lakossággal szembeni 
szolgáltatás. 

 
 A lakossággal való együttműködés, a lakosság biztonságérzetének erősítése, az 

állampolgárok Rendőrségbe vetett bizalmának erősítése. Nyitottság a közbiztonságot 
elősegítő valamennyi közös cselekvési lehetőségre.  

 
 Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek biztonságára. Ennek érdekében, 

továbbra is szorosan együtt kell működni a közterületek rendjét befolyásolni képes 
állami és civil szervekkel, szervezetekkel, illetve a közösségekkel, valamint a magán 
személyekkel.  
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 Az állampolgárok szubjektív biztonságérzet növelése terén elért eredmények megőrzése, 

további javítása. 
 
 Az időskorúak védelme, a gyermek-és fiatalkori bűnözés korlátozása érdekében a 

bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tevékenység fokozása, melyet kiemeltként kezelünk. 
 
 
 A közlekedés biztonságának további javítása, a balesetek számának, lehetőségeinkhez 

mérten csökkentése.  
 
 
Az írásos beszámolómban elhangzottakkal kapcsolatban - a város közrendjének- és 
közbiztonságának helyzetével kapcsolatosan – várom kérdéseiket, jobbító szándékú 
konstruktív észrevételeiket, javaslataikat. 
 
 
Kérem, hogy beszámolómban elhangzottak megvitatását követően azt határozatilag 
fogadják el. 
 

Rétság, 2012. február 27. 

 
 Ferencsik Raymond r. alezredes 
  Rendőrkapitány 

 

Készült: 4 eredeti példányban 
 1 pld.: 28 lap + 5 lap melléklet / csak a 3. sz. pld-hoz. / 
Kapják: 1. sz. pld. RFK. Vez. 
 2. sz. pld. RK. Vez. 
 3. sz. pld. Rétság Város Önkormányzat 
 4. sz. pld. IRATTÁR 
Készítette: I. fejezet:Vitézné Mészáros Krisztina r. százados, hivatalvezető                          (℡: 31/64-99) 
 II.-III.fejezet:Kosik István r. alezredes.  Bűnügyi Osztályvezető                         (℡: 31/64-87) 
 IV. fejezet: Belovai Róbert  r. őrnagy, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezető                                

(℡: 31/64-46) 
 V. fejezet: Hajduk Hajnalka r. őrnagy, igazgatásrendészeti Alosztályvezető                            
(℡: 31/64-54) 

 VI. fejezet: Ferencsik Raymond r. alezredes, rendőrkapitány                              (℡: 31/64-04) 
 
 
Nytsz: 
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www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyző   Előterjeszti:Mezőfi Zoltán polgármester 

Társulási megállapodás jóváhagyása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 23-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 és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati Társulás 19/2011.(XI.16.) számú határozata szerint a Tár-
sulási Tanács elfogadta a Társulási megállapodás módosítását és egységes szerke-
zetbe foglalt szövegét, valamint Szervezeti és Működési szabályzatát.  
A módosított megállapodás valamint szabályzat érvényességéhez valamennyi ön-
kormányzat elfogadó határozata szükséges. 
A Társulás a módosított megállapodás tervezetet mellékleteivel, valamint a módosí-
tott SZMSZ-t megküldte önkormányzatunk részére képviselő-testületi jóváhagyás cél-
jából. A módosításokat aláhúzással jelölték) 
 

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 

-- 
 

3) JOGSZABÁLYI ALAPOK 
1990.évi LXV.törvény a helyi önkormányzatokról: 41. § (1) A települési önkormány-
zatok képviselő-testületei feladataik hatékonyabb, célszerűbb megoldására szabadon 
társulhatnak. A társulásnak a 42-44. §-ban foglaltakon kívül más formái is lehetnek. 
1997.évi CXXXV.törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről. 
16. § Két vagy több képviselő-testület megállapodhat jogi személyiséggel rendelkező 
társulás létrehozásában, ha a feladat, szolgáltatás közös ellátása, intézmény vagy 
más szervezet közös alapítása, fenntartása szükségessé teszi, hogy a társulás önál-
lóan vállaljon kötelezettségeket, és rendelkezzen vagyoni jogokkal. 

 
4) HATÁROZATI JAVASLAT 

 
/2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosítását, és a Társulási Tanács 19/2011.(XI.16.) számú ha-
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tározatával elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást, valamint a 
Társulás Szervezeti és Működési szabályzatát megismerte és elfogadja. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
 

Rétság, 2012. március 14. 
 

Mezőfi Zoltán 
polgármester 

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

Hutter Jánosné 
jegyző 

 
 
 
Társulás megállapodás jóváhagyása 
 

Az előterjesztésben az alternatív megoldások, javasolt díjak stb. (feltételes, javasolt) belefog-

lalását hiányolom és más esetekben ezek feltüntetését az előterjesztésekben javaslom. Ma-

ga az előterjesztés tárgyalható, az önkormányzat számára szükséges és elfogadható részle-

tekben a majdani vita alapján kell dönteni. 

 

 

 

Majnik László sk. 

tanácsnok 
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1 oldal a 6 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti:Hutter Jánosné jegyző 

Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásának megállapítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 23-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 
 

A Tisztelt Képviselő-testület 2012. február 17-i ülésén döntött a rétsági sportegyesületek 
támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírás megjelent a honlapon, a hir-
detőtáblán, kábeltévén, valamint a Hangadó helyi lapban. 
A pályázati kiírásra az alább felsorolt és részletezett pályázatok érkeztek. 
A benyújtott pályázatok a pályázati kiírásnak megfelelnek. 
A 2011. évi támogatás összegével a pályázók elszámoltak. 
A 2012. évi költségvetésben a sportegyesületek támogatására tervezett összeg mns. egyéb 
sporttámogatás szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt 
Szakfeladatszám: 890301 
A Tisztelt Képviselő-testület 9/2012. (I.17.) sz. kt. határozatával a Városi Sport Egyesület 
részére 350.000 Ft előleget biztosított a 2012. évi sporttámogatás terhére. 
 
 Támogatási összeg támogatási cél 
Rétsági Árpád Egylet 1.100.000   Ft biztosítási díj, tagsági, nevezési iga-

zolási, utazási költségek,serlegek ér-
mek, lőlapok vásárlása,lőszerek, nyíl-
vesszők, építési anyagok bírói díjak 
stb. 

Városi Sport Egyesület területi besorolásuk 
alapján: 2.800 – 3.500 
eFt 

részvételi díjak, utazási költség, fel-
szerelés, energia költség,karbantartás 
stb. 

Főnix ASE 1.309.800 Ft tornaterem bérlet, útiköltség, adoga-
tógép beszerzés, háló, mez, labdák 

Rétsági JUDO Klub 1.025.000 Ft útiköltség, nevezések, tagsági díjak, 
edzőtábor 

 
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 
 

24/2012. (II.17.) sz. Kt. határozata 
 

A képviselő-testület megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó elő-
terjesztést. A képviselő-testület 2012. évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási ke-
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retösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sport-
szervezetek támogatására. 
Pályázati feltételek: 
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a 

tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illet-
ve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatnak. 

- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek 
- nonprofit szervezetnek minősülnek 
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem ál-

lapítható meg. 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be 
  
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző évben 

elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az 

önkormányzati támogatás felhasználására) 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét, 
- az egyesület pénzintézeti számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület hatá-

lyos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 09. 
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20.) kell 
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT  2012.” 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt. 
 

A megelőző évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban: 
 
Megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Árpád Sport Egyesület 900 1.500 1.200 1.000 820 900
Városi Sport Egyesület 2.000 2.000 2.800 2.000 2.000 2.800
Rétsági Judo Klub 300 500 450 475 450 500
Főnix Asztalitenisz Sport-
egyesület 

-------- 500 950 925 830 ----

 
9/2012. (I.17.) sz. kt. határozat: 

 
Rétság Város  Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Sportegyesület  
támogatási előleg megállapítására vonatkozó kérelmét, azt támogatja. 
Hozzájárul, hogy a 2012. évi sport támogatási keretből, elszámolási kötelezettséggel   
Energia költségekre:  270.000 Ft 
Sportorvosi díjakra: 80.000 Ft,    összesen 350.000 Ft előleg kerüljön kiutalásra.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elszámolási kötelezettséggel, fenti célokra 
megállapított 350.000 Ft előlegre, az előterjesztés mellékletét képező  megállapodást 
megkösse.  
 
Határidő: megállapodás megkötésére 2012. január 25. 
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester 
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3) JOGSZABÁLYI ALAPOK 
 
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat felada-
ta a helyi közszolgáltatások körében különösen:…közművelődési, tudományos, művészeti 
tevékenység, sport támogatása;….  
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg 
- a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen 
mértékben és módon lát el. 
 

4) HATÁROZATI JAVASLAT 
 

/2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a 24/2012. (II.17.) számú határozat alapján kiírt pályázatra 
beérkezett Árpád Sport Egyesület támogatási kérelmét megismerte és az egyesület részé-
re 2012.évi működésének támogatására 2012.évi költségvetés  mns. egyéb sporttámogatás 
szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére …………Ft vissza 
nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
…./2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Képviselő-testülete a 24/2012. (II.17.) számú határozat alapján kiírt pályázatra 
beérkezett Városi Sport Egyesület támogatási kérelmét megismerte és az egyesület részé-
re 2012.évi működésének támogatására 2012.évi költségvetés  mns. egyéb sporttámogatás 
szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére …………Ft vissza 
nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 
 

…./2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a 24/2012. (II.17.) számú határozat alapján kiírt pályázatra 
beérkezett Rétsági Judo Klub támogatási kérelmét megismerte és az egyesület részére 
2012.évi működésének támogatására 2012.évi költségvetés  mns. egyéb sporttámogatás 
szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére …………Ft vissza 
nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 

…./2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a 24/2012. (II.17.) számú határozat alapján kiírt pályázatra 
beérkezett Főnix Asztalitenisz Sportegyesület támogatási kérelmét megismerte és az 
egyesület részére 2012.évi működésének támogatására 2012.évi költségvetés  mns. egyéb 
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sporttámogatás szakfeladat civil szervezetek támogatása kiadási tételen 4.200 eFt terhére 
…………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 
 
 
Rétság, 2012. március 12. 

 
Hutter Jánosné 

jegyző 
 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Az elő-
terjesztésben döntési alternatíva megjelölése nem indokolt, mivel támogatási szándékáról a 
képviselő-testület 2011. február 17-i ülésén döntött.  
 

 
Hutter Jánosné 

jegyző 
 
 
 
Szám: 
 

MEGÁLLAPODÁS 
/TERVEZET/ 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
…………… Sport Egyesület– képviselő: ………….. elnök – között a képviselőtestület által 
biztosított 2012.évi önkormányzati sport támogatás előleg felhasználása tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2012.(III.23.) számú 
határozatával a 2012. évi sporttámogatásként a ……….. Egyesület részére …….. Ft  azaz 
……………….. forintot biztosít. 
 
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel: 
 

- ……………………………    ………….. Ft 
 

- ……………………………    ………….. Ft 
 

- ……………………………    ………….. Ft 
 
 
A támogatás kifizetésére a megállapodás megkötését követően kerülhet sor. 
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3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a sportegyesületek támogatására tervezett keret ter-
hére az ……………..nél vezetett ……………. számú számlájára igénybejelentés alapján utal-
ja 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 4 hónapon belül kell elszámolni. 
 
5.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiá-
nak (Hangadó, Rétság Tv) illetve előre elkészített versenynaptáráról, a kiemelkedő esemé-
nyekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein 
ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság Város önkormányzata.  
 
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizheti. 
 
Rétság, 2012. ………………………. 
 
Mezőfi Zoltán               …………… 
  Polgármester         ……           … Sport Egyesület  
                                                                                      

 
 
Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény sportegyesületek pá-
lyázatához 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tárgyban jelzett előterjesztést és a beérkezett pályázatokat áttekintettem. Az anyagké-
szítés jelen szakaszában csak olyan mértékben, hogy megfelelnek a pályázati kiírásnak. 
 
Fontos megállapítani, hogy a sportegyesületek működése, rendszeres tevékenysége megha-
tározó eleme a város közösségi életének, és fontos szerepet töltenek be az egészséges 
életmódra nevelésben a rendszeres sporttevékenység biztosításában, és a versenyrendsze-
rű sportolás mellett a város rendezvényeinek színesítésében. 
 
A vonatkozó törvények értelmében és a város szándéka szerint is anyagilag is támogatja ezt 
a tevékenységet. Fontos hangsúlyozni, hogy támogatja, mert arra sajnos nincs pénzügyi 
lehetőség hogy egy-egy sportszervezet teljes költségét átvállalná a testület. 
Alapelv tehát, hogy az önállóan működő, bejegyzett szervezetek végzik a maguk tevékeny-
ségét, tagdíjakból, sponzori támogatásokból és egyéb bevételből megteremtik pénzügyi 
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alapjaikat, és ehhez kiegészítő támogatást biztosít a város. Olyan mértékben, amennyit a 
költségvetésben tervezett 4,2 millió forintból a közösségi célok megvalósulása arányában 
biztosítani tud. 
 
A szabályosan benyújtott pályázatok elbírálásának szempontjai már évtizedekkel korábban 
kialakított elvek alapján történhet. Röviden összefoglalva az a sporttevékenység támogat-
ható, amely tömegek számára biztosít rendszeres sportolási lehetőséget, beneveznek vala-
milyen országos sportági versenyrendszerbe, a versenyrendszerű sportolás kötelező költsé-
geit fizetik, és a versenyeken részt vesznek. Elbírálás szempont az is, hogy az adott szerve-
zet milyen közönségbázist tudhat maga mögött, illetve hogy milyen mértékben vesznek részt 
a városi célok megvalósításában és a rendezvények programjainak színesítésében. Fontos 
szempont a tagság száma azon belül a sportolók száma, és az is, hogy hány helyi sportoló-
val indulnak Rétság színeiben. 
 
A pályázati kiírás széles körben került meghirdetésre, arra négy, mellékletekkel felszerelt 
pályázat érkezett, azok fő vonalaiban megfelelnek a pályázati kiírásnak és tartalmazzák a 
kötelező elemeket. 
 
A pályázaton elnyerhető összegekről a PVB ülése alapján a képviselő-testület dönt. Fon-
tosnak tartom a jövőre nézve a megállapodások pontosítását, illetve azok végrehajtásának 
ellenőrzését is. Továbbra is szükségesnek tartom a megállapodás 6.pontjában foglaltakat 
beépíteni, de fontos a teljesítése is.  
 
A pénzügyi támogatás megítélésénél itt is fontos szempont, hogy az egyes sportegyesületek 
kezelési jog alapján milyen fenntartási kötelezettséggel rendelkeznek önkormányzati ingatla-
nok működtetésében, még akkor is, ha ezt saját sportcéljaik megvalósítására teszik. Ilyenek 
a RVSE és az Rétsági Árpád Egylet. Ugyanakkor más sportegyesületek bérlet alapján vesz-
nek igénybe helyiségeket, elsősorban tornatermet, amely költségeit nagymértékben a város 
biztosítja, ezek egy részét térítik bérleti díj formájában. 
 
Továbbra is fenntartom azon javaslatomat, hogy a támogatás egyik formája lehet igénybevett 
helyiségek kedvezményes díjú juttatása, és ennek beépítése a megállapodásba. Jelen eset-
ben nem teljesen ingyenes, és nem egész évre vonatkozóan fogalmazom meg ezt, de meg-
adott keretszám szerint egy csökkentett mértékű terembérlet beépítését a támogatási rend-
szerbe elképzelhetőnek tartok. 
 
Érdekes a RVSE pályázata a tekintetben, hogy támogatási igényét elért eredmény ösztönzé-
se szerint határozza meg. Tény, hogy Megye II-ben versenyezni nagyobb költség, mint Me-
gye III-ban. Ezt nyilvánvalóan figyelembe kell venni a támogatás megállapításánál. A mód-
szer követhető lenne más egyesületeknél is a versenyrendszerben való szereplés – és an-
nak költségeinek – elismerése tekintetében. Ugyanakkor ezt még nem tudjuk előre garantál-
ni, hogy az egyesület feljut-e magasabb osztályba. Alternatív döntés meghozatalát nem ja-
vaslom, már csak azért sem, mert költségvetésben előző évi szinten tervezett összeg igen 
szűkös. Azt azonban nem tartom kizártnak, hogy - a város pénzügyi helyzetének, bevételei-
nek függvényében – a magasabb osztályba feljutás esetén a versenyeken való részvételre 
kiegészítő támogatást állapítson meg az évad kezdetekor a képviselő-testület. 
 
A pályázati anyagok és az előterjesztés vitára alkalmasak. Tárgyalását, és a határozat-
hozatalt javaslom. 
 
Rétság 2012. március 12. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti:Hutter Jánosné jegyző 

Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatásának megállapítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 23-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 
 

A Tisztelt Képviselő-testület 2012. február 17-i ülésén döntött a rétsági civil szervezetek 
támogatására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírás megjelent a honlapon, a hir-
detőtáblán, kábeltévén, valamint a Hangadó helyi lapban. 
A pályázati kiírásra az alább felsorolt és részletezett pályázatok érkeztek. 
A 2011. évi támogatás összegével a Városi Nyugdíjas Klub és a Kereplő Néptánc Egyesü-
let elszámolt, a Főnix ASE valamint a Pusztaszántói Lovas Egyesület 2011-ben nem került 
támogatásra. 
A 2012.évi költségvetésben az összes pályázatra tervezett összeg civil szervezetek támo-
gatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen 2.100eFt Ebből intéz-
ményi kulturális alap: 200 eFt; nyári programok támogatása:150 eFt; polgárőrség támoga-
tása: 450 eFt; ÖTE támogatása: 1.300 eFt. Nyugdíjas Klubok támogatása 400 eFt. A fel-
osztható keret tehát 350.000 Ft. 
Szakfeladatszám: 890301 
 
 Támogatási összeg támogatási cél 
Városi Nyugdíjas Klub 100.000   Ft 2012.október 13-i szüreti rendez-

vény 
Kereplő Néptánc Együt-
tes 

nincs megjelölt ösz-
szeg, teljes ktg 
250.000 Ft 

2012.03.25-i Hargita Néptánc Együt-
tes vendégszereplésére 

Kereplő Néptánc Együt-
tes 

nincs megjelölt ösz-
szeg, teljes ktg 
215.000 Ft 

2012.évi néptánc tábor  

Főnix ASE 209.000 Ft 2012.nyári napközis tábor szervezé-
sére 

Pusztaszántói Lovas 
Sport Egyesület 

200.000 Ft 2012.08.05-i Lovas nap megrende-
zése 
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2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 

 
26/2012. (II.17.) sz. Kt. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben is támogatni kívánja a tele-
pülésen működő civil szervezeteket és közösségeket, civil kezdeményezésre megvalósuló 
rendezvényeket, ezért az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe tervezett támogatási 
keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki:  
 
Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek, által megvalósítható programok pályázhatnak, melyek 
tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város 
kulturális és közösségi életét segítik elő; 

- amennyiben korábban támogatást igényeltek, azzal elszámoltak, vagy a pályázat be-
nyújtásával egy időben elszámolnak,  

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik 
- szerződéskötéskor bírósági bejegyzéssel rendelkezik 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- A kért támogatással megvalósuló tevékenység, rendezvény, támogatási cél pontos 
meghatározását. 

- A pályázó – támogatási igénnyel összefüggő – 2012 évi programját. 
- A tervezett tevékenység megvalósításához ütemezett várható kiadások és bevételek 

összegét, összetételét. 
- Az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét, igé-

nyelt támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét. 
- Amennyiben van, a pályázó pénzintézeti számlaszámát, 
- Amennyiben a pályázat szempontjából releváns, a tagok létszámát, az előző év(ek)ben 

elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót. 
- Amennyiben releváns, az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített 

adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására) 
- Előző évben is pályázók, és támogatásban részesülők esetében az előző évben kapott 

önkormányzati támogatásról szóló elszámolást. A kapott támogatás felhasználásáról a 
számlák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak! 

 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható 
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja támogat-
ni. 
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámo-
lás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a 
szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű ki-
adás (bér és járulékai) nem finanszírozhatóak. 
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított 
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 09.  
A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20.) kell be-
nyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2012.” 
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.  
A döntésről a pályázókat írásban értesíti. 
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak. 
 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: 2012.február  20.  
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A megelőző évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban: 

Ft 
Megnevezés 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rétsági Árpád Egylet 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 50.000
Városi Nyugdíjas Klub 120.000 --- ----- 50.000 50.000 40.000
Kereplő Néptánc Egyesü-
let 

------- ------- ----- ----- 75.000 410.000 
(szülői 
befizetés: 
350 eFt 

 
3) JOGSZABÁLYI ALAPOK 

 
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat felada-
ta a helyi közszolgáltatások körében különösen:…közművelődési, tudományos, művészeti 
tevékenység, sport támogatása;….  
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg 
- a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen 
mértékben és módon lát el. 
(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő kö-
zösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. 
 

4) HATÁROZATI JAVASLAT 
 

/2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a 26/2012. (II.17.) számú határozat alapján kiírt pályázatra 
beérkezett Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét megismerte és a Klub részére 
2012.október 13-i szüreti rendezvény támogatására 2012.évi költségvetés civil szerveze-
tek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen tervezett 350 
eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
…./2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Képviselő-testülete a Kereplő Néptánc Együttes támogatási kérelmét meg-
ismerte és az Együttes részére 2012.évi néptánc tábor támogatására 2012.évi költségve-
tés civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási téte-
len tervezett 350 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 
 

…./2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a Kereplő Néptánc Együttes támogatási kérelmét meg-
ismerte és a 2012.03.25-i Hargita Néptánc Együttes vendégszereplésének támogatására 
2012.évi költségvetés civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támo-
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gatása kiadási tételen tervezett 350 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 

…./2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a Főnix ASE támogatási kérelmét megismerte és a  
2012.nyári napközis tábor szervezésére 2012.évi költségvetés civil szervezetek támogatá-
sa szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen tervezett 350 eFt terhére 
…………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

…./2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a Pusztaszántói Lovas Sport Egyesület támogatási ké-
relmét megismerte és a  2012.08.05-i Lovas nap megrendezésére 2012.évi költségvetés 
civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen 
tervezett 350 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 
 
 
Rétság, 2012. március 12. 

 
 
 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 

 
 
 
 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Az elő-
terjesztésben döntési alternatíva megjelölése nem indokolt, mivel támogatási szándékáról a 
képviselő-testület 2011.február 17-i ülésén döntött.  
 

 
Hutter Jánosné 

jegyző 
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Szám: 
 

MEGÁLLAPODÁS 
/TERVEZET/ 

 
 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
………………… – képviselő: ……….. – között a rétsági civil szervezetek 2012. évi önkor-
mányzati támogatása tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2012. (…….) számú 
határozatával 2012. évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a 
…………… részére ………. Ft  azaz …………… forint önkormányzati támogatást biztosít. A 
támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301-5. 
 
 
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel: 
 -   ……………………………………….   ……….. Ft 
-   ……………………………………….   ……….. Ft 
-   ……………………………………….   ……….. Ft 
 
A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe. 
 
 
3.) Rétság Város Önkormányzata csak 2011. évi CLXXV. törvény alapján bejegyzett civil 
szervezetet támogat. 
 
4.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civilszervezetek támogatására tervezett keret 
terhére az ……………….. vezetett ……………………. számú számlájára időarányosan a 
megállapodás aláírását követően utalja át. 
 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét 
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását 
követő 30 napon belül kell elszámolni.  
 
6.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a 
médiának (Hangadó, Rétság Tv) a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. 
Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet 
számára támogatást nyújt Rétság Város önkormányzata.  
 
7.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizheti. 
 
Rétság, 2012. …………… 
 
 
Mezőfi Zoltán                            
Polgármester                           elnöke     
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény civil szervezetek pá-
lyázatához 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tárgyban jelzett előterjesztést és a beérkezett pályázatokat áttekintettem. Az anyagkészí-
tés jelen szakaszában csak olyan mértékben, hogy megfelelnek a pályázati kiírásnak. 
 
Rögzíthető, hogy a pályázat pontosan értelmezhető szöveggel a testületi döntésnek megfe-
lelően több helyen megjelent. A hirdetőtáblán való kifüggesztésen túl a hivatalos honlapon és 
más helyi honlapokon is, de a Hangadó is megjelentette. Elegendő idő volt a benyújtásra. 
Ebben az esztendőben a civil szervezetek támogatása és a korábban „nyári rendezvények” 
támogatási kerete egyetlen pályázatban került meghirdetésre. Ez a testületi ülésen, illetve a 
meghirdetésben is egyértelművé lett téve. 
 
Öt pályázat érkezett, ami igazolja a testületnek azt az elképzelését, hogy a helyi civil szerve-
zeteknek van elképzelésük és konkrét tervük kulturális és közösségi programok megvalósí-
tására. Mindezek mellett szomorúan tapasztalom, hogy a korábbi években pályázatot be-
nyújtók nem jelentkeztek. Ilyenek a Vöröskereszt, a Szülői Munkaközösség, vagy éppen a 
kisebbségi önkormányzatok. Ezen szervezetek az előző időszakban értékes programokat 
valósítottak meg. 
 
A pályázaton elnyerhető összegekről a PVB ülése alapján a képviselő-testület dönt. Fontos-
nak tartom a jövőre nézve a megállapodások pontosítását, illetve azok végrehajtásának el-
lenőrzését is. Egyrészt a kiírás szerint pontosan és tételesen rögzíteni szükséges felhaszná-
lási célt. Másrész továbbra is szükségesnek tartom a megállapodás 6.pontjában foglaltakat 
beépíteni, de fontos a teljesítése is. A korábbi szervezetek ugyan a pénzügyi feltételekkel 
elszámoltak, de ezen kitétel nem minden esetben teljesült. 
 
A pénzügyi támogatás megítélésénél szempont, a civil kezdeményezéseknél pedig a támo-
gatást nagymértékben kiegészíti a különféle természetben biztosított szolgáltatások. Intéz-
ményi terek biztosítása, technikai feltételek, stb. Ezek természetes részét képezik ugyan a 
város kulturális életének, másrészt jelentős segítséget nyújt a rendezvényszervező pályá-
zóknak. Talán még jelentősebbet is, mint a pénzben nyújtott támogatás. Egyrészt mert ösz-
szességében jelentősebb súlyú, másrészt valóban elengedhetetlen a programok megvalósí-
tásához. Az intézmények ebben fogadó készek, de a támogatásnak ezt a formáját minden-
képpen figyelembe kell venni, és akár a megállapodásban is nevesíteni. 
 
Az újabb törvények előírásai szerint a korábbiaknál több kötöttséggel kell szembenéznie a 
támogatást igénylőknek. Különösen azoknak, akik nem bejegyzett szervezetként pályáznak. 
Ezen szervezetek esetében egy megoldási lehetőség lehet társzervezetekkel összefogva, 
vagy akár a művelődési központon keresztül biztosítani a támogatást a konkrét 
költségnemek kifizetésére. (Pl zenekar kifizetése, jogdíjügyek, stb.) Ez a mód jelenleg nincs 
kidolgozva, de akár már ebben az évben számolni lehet vele, mint lehetőséggel, a jövőben 
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pedig elkerülhetetlen ennek a módszernek a szélesebb körű alkalmazása a bejegyzéssel 
nem rendelkező pályázók esetében. 
 
A pályázati anyagok és az előterjesztés vitára alkalmasak. Tárgyalását, és a határozathoza-
talt javaslom. 
 
Rétság 2012. március 12. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
 



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

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

1 oldal a 6 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti:Hutter Jánosné jegyző 

Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának megállapítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 23-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 
 

A Tisztelt Képviselő-testület 2012. február 17-i ülésén döntött a Nyugdíjas Klubok támoga-
tására vonatkozó pályázati kiírásról. A pályázati kiírást megküldtük az érintetteknek. 
A pályázati kiírásra mindkét rétsági nyugdíjas klub benyújtotta pályázatát, mely az előter-
jesztés mellékletét képezi. 
A 2011. évi támogatás összegével és felhasználásával mindkét pályázó elszámolt. 
A 2012. évi költségvetésben az összes pályázatra tervezett összeg civil szervezetek támo-
gatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási tételen 400 eFt. Szakfeladat 
szám: 890301 
 
A pályázati kiírásnak megfelelően összefoglaltuk a benyújtásra került anyagok tartalmát: 

 
 Hunyadi János Nyugállo-

mányúak Klubja 
Városi Nyugdíjas Klub 

Képviselő neve Hangyási Jenőné Kotroczó Balázs 
Létszáma 125 fő 113 fő 

• ebből rétsági lakosok 
száma 

120 fő(30 fő tag a másik 
nyugdíjas klubban is) 

105 fő (30 fő tag a másik 
nyugdíjas klubban is) 

2011.évi beszámoló a pályázat tartalmazza a pályázat tartalmazza 
2012.évi munkaterv a pályázat tartalmazza a pályázat tartalmazza 
igényelt összeget (Ft) a fel-
használás céljának megjelö-
lésével 

300.000 Ft kirándulások-
hoz  

 230.000 Ft  (felhasználási 
cél konkrét megjelölése 
nem történt meg) 

az önkormányzattól kért tá-
mogatás felhasználási jog-
címenként részletezett ösz-
szegét, felhasználás jogcí-
menkénti tervét. 

A teljes költségvetést és 
munkatervet tartalmazza a 
pályázat, jogcímenkénti 
részletezést nem tartalmaz 

A teljes költségvetést és 
munkatervet tartalmazza a 
pályázat, jogcímenkénti 
részletezést nem tartal-
maz 

Megjegyzés A Városi Nyugdíjas Klub együttműködési megállapodást 
kötött a Hunyadi János Nyugállományúak Klubjával az 
önkormányzati pályázaton történő indulás céljából, mi-
vel a Városi Nyugdíjas Klub cégbírósági bejegyzéssel 
nem rendelkezik. 
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2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 
 

25/2012. (II.17.) sz. Kt. határozata 
 

A képviselő-testület 2012. évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működé-
sét, ismeretterjesztő, kulturális és turisztikai tevékenységét. 
A 2012. évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek az alábbiakat kell tartal-
maznia: 
A nyugdíjas klub 
- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2011.évi beszámolót 
- 2012.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 
felhasználás jogcímenkénti tervét. 
A támogatási igények benyújtásának határideje: 2012.március 09. 
A Képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2012. évi költségvetésébe betervezi. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok 
vezetőit értesítse.  
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: 2012. február 20.  

 
 

A megelőző évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban: 
 (eFt) 

Megnevezés 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Városi Nyugdíjas Klub 120 160 180 220 236 230 
Hunyadi János Nyugál-
lományúak Klubja 

80 100 120 180 167 170 

Összesen: 200 260 300 400 403 400 
 

3) JOGSZABÁLYI ALAPOK 
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat fel-
adata a helyi közszolgáltatások körében különösen:…közművelődési, tudományos, mű-
vészeti tevékenység, sport támogatása;….  
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza 
meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, 
milyen mértékben és módon lát el. 
(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel. 

 
4) HATÁROZATI JAVASLAT 

 
/2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Képviselő-testülete a 25/2012. (II.17.) számú határozat alapján kiírt pályá-
zatra beérkezett Hunyadi János Nyugállományúak Klubja támogatási kérelmét megis-
merte és a Klub részére kirándulások szervezésének támogatására 2012.évi költségve-
tés civil szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási 
tételen tervezett 400 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
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Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
…./2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Képviselő-testülete a Városi Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét meg-
ismerte és a Klub részére ……………… támogatására 2012.évi költségvetés civil 
szervezetek támogatása szakfeladat nonprofit szervezetek támogatása kiadási téte-
len tervezett 400 eFt terhére …………Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
Utasítja a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.március 31. 

 
Rétság, 2012. március 5. 
 

 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. 
Az előterjesztésben döntési alternatíva megjelölése nem indokolt, mivel támogatási 
szándékáról a képviselő-testület 2011.február 17-i ülésén döntött.  

 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 
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Szám: 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
/TERVEZET/ 

 
 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
………Nyugdíjas Klub – képviselő: ……….. elnöke – között a rétsági nyugdíjas klubok 
2012.évi önkormányzati támogatása tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2012.(III.23.) számú 
határozatával 2012.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a 
…………… részére ………. Ft  azaz …………… forint önkormányzati támogatást biztosít. A 
támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301. 
 
 
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel: 
 -   ……………………………………….   ……….. Ft 
-   ……………………………………….   ……….. Ft 
-   ……………………………………….   ……….. Ft 
 
A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe. 
 
  
3.) Rétság Város Önkormányzata csak 2011. évi CLXXV. törvény alapján bejegyzett civil 
szervezetet támogat. 
 
4.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civilszervezetek támogatására tervezett keret 
terhére az ……………….. vezetett ……………………. számú számlájára időarányosan a 
megállapodás aláírását követően utalja át. 
 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét 
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását 
követő 30 napon belül kell elszámolni.  
 
6.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a 
médiának (Hangadó, Rétság Tv) a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. 
Vállalja, hogy reklámanyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet 
számára támogatást nyújt Rétság Város önkormányzata.  
 
7.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizheti. 
 
Rétság, 2012. …………… 
 
 

Mezőfi Zoltán                            
Polgármester        Nyugdíjas Klub  elnöke 
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény nyugdíjas klubok pá-
lyázatához 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A tárgyban jelzett előterjesztést és a beérkezett pályázatokat áttekintettem. Az anyagké-
szítés jelen szakaszában csak olyan mértékben, hogy megfelelnek a pályázati kiírásnak. 
 
Fontos megállapítani, hogy a nyugdíjas klubok működése, rendszeres tevékenysége megha-
tározó eleme a város kulturális és közösségi életének, és fontos szerepet töltenek be az idős 
emberek szabadidős programjainak, és olykor érdekvédelmi képviseletében is. Külön támo-
gatásuk tehát indokolt. 
 
Rögzíthető, hogy a pályázatban összesen két nyugdíjas klub érintett, ezért nyilvános meg-
hirdetés mellőzésével az érintettek közvetlenül kapták a pályázati kiírást, amelyre mindkét 
pályázó pályázott is. 
 
Lényeges kérdés tisztázni a bejegyzéssel nem rendelkező civil szervezet esetét. Az előter-
jesztésben – és a városi nyugdíjasklub beadványában – szereplő javaslat az együttműködési 
szerződésre csak részben érthető, mert e szerint a teljes támogatást (megjelölve a megosz-
tást) a Hunyadi klub kapná, és közösen használnák fel. Véleményem szerint ez a megoldás 
lehet jogszerű, de akkor a döntéshez nem csak a szándékot, hanem a megkötött és tagság 
által megszavazott megállapodást is mellékelni kellett volna, a későbbi jogviták, elszámolási 
problémák elkerülése érdekében. 
 
A pénzügyi csoportvezető testületi ülésen tett bejelentése és jogértelmezése szerint önkor-
mányzati támogatásban csak olyan civil szervezet részesülhet, amely nyilvántartásba van 
véve. E kérdéskörben továbbra is indokolt lenne a városi klub bejegyzését elindítani, és azt a 
megállapodás megkötéséig bemutatni. 
 
A pályázaton elnyerhető összegekről a PVB ülése alapján a képviselő-testület dönt. Fon-
tosnak tartom a jövőre nézve a megállapodások pontosítását, illetve azok végrehajtásának 
ellenőrzését is. Egyrészt a kiírás szerint pontosan és tételesen rögzíteni szükséges fel-
használási célt. Ezt – mint ahogyan az előterjesztés is rámutat – nem tartalmazzák a pályá-
zatok. 
Másrész továbbra is szükségesnek tartom a megállapodás 6. pontjában foglaltakat beépíte-
ni, de fontos a teljesítése is.  
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Korábbi gyakorlat szerint a támogatás mértékének megállapításánál a taglétszám lett figye-
lembe véve. Tekintettel arra, hogy a létszám nagyságrendben azonossá vált, a rendezvé-
nyek száma is hasonlóan alakul, továbbá arra a tényre, hogy a tagság jelentős része mind-
két klubban tag, a rendelkezésre álló keret egyenlő arányban történő felosztását javaslom a 
PVB-nek és a képviselő-testületnek. 
 
A pénzügyi támogatás megítélésénél szempont, a civil kezdeményezéseknél pedig a támo-
gatást nagymértékben kiegészíti a különféle természetben biztosított szolgáltatások. Ez kü-
lönösen így van a nyugdíjas kluboknál, hiszen programjaik jelentős része a művelődési köz-
pontban kerül megrendezésre. (Intézményi terek biztosítása, technikai, személyi feltételek, 
stb.) Ezek természetes részét képezik ugyan a város kulturális életének, másrészt jelentős 
segítséget nyújt a pályázóknak. Talán még jelentősebbet is, mint a pénzben nyújtott támoga-
tás. Egyrészt mert összességében jelentősebb súlyú, másrészt valóban elengedhetetlen a 
programok megvalósításához. Az intézmények ebben fogadókések, de a támogatásnak ezt 
a formáját mindenképpen figyelembe kell venni, és szükségesnek tartom a megállapodásban 
is nevesíteni. 
 
Itt is megemlíthető a civil pályázatoknál tett megállapítás: Az újabb törvények előírásai sze-
rint a korábbiaknál több kötöttséggel kell szembenéznie a támogatást igénylőknek. Különö-
sen azoknak, akik nem bejegyzett szervezetként pályáznak. Ezen szervezetek esetében egy 
megoldási lehetőség lehet társszervezetekkel összefogva, vagy akár a művelődési közpon-
ton keresztül biztosítani a támogatást a konkrét költségnemek kifizetésére. (Pl. zenekar kifi-
zetése, jogdíjügyek, stb.) Ez a mód jelenleg nincs kidolgozva, de akár már ebben az évben 
számolni lehet vele, mint lehetőséggel, a jövőben pedig elkerülhetetlen ennek a módszernek 
a szélesebb körű alkalmazása a bejegyzéssel nem rendelkező pályázók esetében. 
 
A pályázati anyagok és az előterjesztés vitára alkalmasak. Tárgyalását, és a határozathoza-
talt javaslom. 
 
Rétság 2012. március 12. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
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Előterjesztést készítette:és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző           

Napközi otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 23-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 

A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének vezetői megbízatása 2012. 07.31-én lejár. 
A magasabb vezetői megbízással járó álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. 
A magasabb vezetői álláshelyet a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényben, a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézmé-
nyekben tárgyú 138/1992.(X.08.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kerül meghirdetésre a 
KSZK honlapján, illetve az Oktatási és Kulturális közlönyben valamint a város honlapján és a 
hivatalos lapjában. 
A kormányrendelet 5.§ (8) bekezdése alapján a pályáztató a vezetési programokat az Orszá-
gos Szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetheti. 
A pályázati kiírás időpontjánál figyelembe kell venni, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny 
szerkesztésében minden hónap 15-én és 30-án van zárás, és ettől a dátumtól számított 5-6 
hét a megjelentetés. (soron kívüli megjelenítés díja  közel 20.000 Ft 3-4 hét átfutással) A 
138/1992.(X.08.) Korm. rendelet 5.§ (4) bekezdése szerint a pályázat benyújtásának határide-
jét a KSZK honlapon történő közzétételtől kell számítani. A pályázati kiírás nem lehet keve-
sebb 15 napnál.  
A zárt borítékban érkezett pályázatok bontását az illetékes tanácsnok, a polgármester és jegy-
ző jelenlétében bontja fel, és állapítja meg, hogy a benyújtott pályázat megfelel-e a kiírásnak. 
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat véleményezésre meg kell küldeni a 
11/1994.(VI.08.) MKM rendelet 12.§ (4) bekezdése értelmében felállított előkészítő bizottság-
nak (nevelőtestületi). A 138/1992.(X.08.) Korm.rendelet 5.§ (9) bekezdése alapján a pályázat-
tal kapcsolatos vélemények kialakításhoz a pályázatnak a nevelő testület (szakalkalmazotti ér-
tekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább 30 napot 
kötelező biztosítani. 
 
Az előkészítő bizottság véleményének megérkezését követően a Pénzügyi és Városüzemel-
tetési Bizottság kialakítja véleményét és megteszi javaslatát az intézményvezető személyére a 
Képviselő-testület felé, figyelembe véve a jelenlegi óvodavezető megbízásának lejárati napjá-
ra, azaz 2012.július 31-re. 

Fentiek szerint a határidők a következők: 
• Oktatási Közlönynek megküldés és befogadás : 2012. március 31. 
• KSZK honlapon megjelentetés ideje: 2012. április 30. – május 15-ig 
• Oktatási közlönyben megjelenés 2012. április 30 – május 10 között 
• Pályázat benyújtási határideje: 2012. május 15. 
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• Pályázatok bontása: 2012. május 16. 
• nevelőtestületi véleményezésre átadás 2012. május 16. 
• javaslattétel 2012. június 19-i PVB ülésen 
• pályázat elbírálás, választás: 2012. június 22-i képviselő-testületi ülésen 

 
A Képviselő-testület határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony mellett 5 évre szóló ve-
zetői megbízást ad a kiválasztott intézményvezetőnek. 
2010. január 01-től kezdődően a 277/1997.() Korm.r. 20.§. (5) bekezdése alapján közokta-
tási intézmény vezetésére új megbízást az kaphat, aki pedagógus szakvizsgával rendelke-
zik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek alapján az óvodavezetői pályázat kiírá-
sához hozzájárulni szíveskedjék. 

 
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜ-

LETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 
----- 

3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
• Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint ennek  
• 138./1992.Korm.rendelet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról 

a közoktatási intézményekben  
•  Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv. 80-§-(1) (3) bekezdés 
• A nevelési és oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI.08.) MKM rendelet 11-14.§ 
• 1993.évi LXXIX törvény a közoktatásról 

 
4) HATÁROZATI JAVASLAT 
 

…/2012. (III.23.) sz. Kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi  XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodavezetői munkakör betöltésé-
re az alábbiak szerint: 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.  
A munkavégzés helye: 2651 Rétság Mikszáth u. 6. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes mű-
ködtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.  
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga,  
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat  
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Főiskola, közoktatás vezetői vagy óvodai menedzser vagy vezető óvodapedagógus 

szakvizsga,  
• helyismeret 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

A pályázatnak tartalmaznia kell:  
• a pályázó szakmai önéletrajzát,  
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot  
• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,  
• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,  
• a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló 

nyilatkozatot,  
• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan 
• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.  

 
Az álláshely betölthetőségének időpontja: 
Az álláshely legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK honlapon történő megjelenést követő 15 nap  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezőfi Zoltán polgármester nyújt, a 35-
550-100 -as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő meg-
küldésével (2651 Rétság Rákóczi u. 20. ).  

• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
……….. , valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői pályázat” 

 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi véleményezés után a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság személyesen hallgatja 
meg a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• Oktatási és Kulturális Közlöny 
•  www.retsag.hu 

 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. ………….  
 
Utasítja a jegyzőt a pályázati kiírás határidőben történő megjelentetésére és a pályázati eljárás 
előkészítésére. 
 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: szöveg szerint 
 
Rétság, 2012. március 13. 
 

Hutter Jánosné 
    jegyző 
 

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

Hutter Jánosné 
jegyző 
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény óvodavezetői pályázatához 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az óvodavezetői megbízás 5 évre szól, és az idézett törvények értelmében pályázat útján kell 
betölteni. Az előterjesztés ennek megfelelően tartalmazza a tennivalókat. A rendeleti előírások 
betartása szoros időbeli ütemzést és annak betartását követeli meg. Álláspontom szerint a külön-
féle eljárási időpontok betartásával nem szükséges rendkívüli ülést tartani. 
 
Érdemben a kiírásra javasolt pályázati szöveg megfelelő. A legalább 5 éves időtartamú szakmai 
gyakorlat minimálisan elvárható, sőt a bizottsági vitában ettől magasabb gyakorlati idő is kiköthe-
tő. 
Előnyt jelentő tételként lenne szükséges megfogalmazni a többcsoportos óvodában szerzett ta-
pasztalatot, esetleg vezető, vagy vezetőhelyettesi gyakorlatot. Ugyanis egészen más elvárást 
jelent egy falusi óvoda egycsoportos intézményének vezetése, ahol a vezető óvónő maga is az 
egyik óvodapedagógus, mint ahol egy többcsoportos intézmény életét, és egy nagyobb létszámú 
szakmai testületet kell szervezni, irányítani. 
 
Tekintve, hogy óvodánkban időnként felmerül a bölcsődei csoport, illetve a fejlesztő csoportok 
működése, előnyt jelentő tényezőként talán megfogalmazható az ebbéli tapasztalat is. Hogy jelen-
leg e kérdésben milyen az óvoda alapító okirata, pontosan már követhetetlen számomra a sok-
sok törvényi előírás alapján történt változtatás miatt, de a jövőbeli tervek tartalmazhatnak más 
irányú szakmai munkát a megbízatás 5 éves tartama alatt. Ez esetre célszerű előnyt jelentő té-
nyezőként az ebbéli tapasztalatot megjelölni. 
 
Az esetlege pályázók informálására Mezőfi Zoltán polgármester van megjelölve, a hivatali telefon-
számon. Lehet hogy ez a törvényes, de egyszerűen a polgármester nem elérhető. Egyszerűen 
vicces bárkinek is keresni, mert érdemi információval amúgy sem tud szolgálni. Amennyiben tör-
vényesen megengedhető ezen információnyújtásra – mivel úgyis technikai illetve testületi dönté-
seken alapuló dolgokról lehet szó – a jegyző megjelölését javaslom. 
 
Tárgyalását, és a határozat hozatalt javaslom. 
 
Rétság 2012. március 13. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti:Végh József igazgató 

Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011. évi tevékenységé-
ről, valamint a 2012. évi munka és rendezvény-tervéről 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 23-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 
 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elkészítette a 2012.évi munkatervben 
szereplő beszámolóját az intézmény 2011.évi tevékenységéről valamint a 2012.évi munka 
és rendezvény tervéről. 

 
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 
 

-- 
 

3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
 
1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról:  
8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: ..a 
közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támo-
gatása;.. 
 
1997.évi CXL tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről: 
64. § (1) A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok köte-
lező feladata. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, városi, megyei jogú városi ön-
kormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban 
nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésé-
vel teljesítheti. 
68. § A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján…. 
g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban megha-
tározott feladatokat. 
78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósít-
hatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít 
(5) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart 
fenn az e törvényben foglaltak alapján: 
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a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabá-
lyait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, 
b) … jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.. 
 

4) HATÁROZATI JAVASLAT 
I. 

…./2012. (III.23.) kt. határozat 
 

A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011.évi tevékenységéről 
szóló beszámolót megismerte és  elfogadja.  
 

II./1. 
…./2012. (III.23.) kt. határozat 

 
A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012.évi munka és rendez-
vénytervét megismerte és elfogadja. ( A munka és rendezvényterv a határozat mellékletét 
képezi) 
 
 

II./2. 
…./2012. (III.23.) kt. határozat 

 
A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012.évi munka és rendez-
vénytervét megismerte és az alábbiak szerinti kiegészítésre visszaadja 
Kiegészítések: 
 
Felelős: Végh József igazgató 
Határidő: 2012.április 08. 
 
 
 
 
Rétság, 2012. március 12. 
 

Végh József sk. 
  igazgató 

 
 

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

 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 
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2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
       Művelődési Központ: 35/350-785
                       Könyvtár: 35/550-163Igazgató: 35/550-164, 

 
Beszámoló a Rétság Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár 2011. évi tevékenységéről, valamint a 
2012. évi munka- és rendezvénytervéről 

 
 
Tartalom: 
 
Bevezetés 
I. Nagyrendezvények 

1. Színházi előadások 
2. Ünnepségek 
3. A zenei élet lehetőségeiről 
4. Egyéb nagyrendezvények, programok 
5. Egyházi programok 
6. Külső szervek rendezvényei  

II. Könyvtár 
III. Kiállítások 
IV. Kiscsoportos tevékenység 
V. Az intézményben működő civil szervezetek 
VI. Kiadványaink 
VII. Pályázatok 
VIII. A mozi 
IX. Hírünk a nagyvilágban 
X. A Civil Szervezetek Háza 
XI. A működés feltételei 
 Személyi feltételek 
 Tárgyi feltételek 
XII. Rendezvényterv a 2012. évre 
 
Bevezetés 
 
A művelődési központ 2011. évi beszámolója során számba vettük mindazon tevékenysége-
ket, melyek az elmúlt évek során hagyományossá váltak. Mindemellett folyamatosan törek-
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szünk arra, hogy az újonnan felmerülő igényeket kielégítsük, s helyet adjunk azon kiscsopor-
tos formáknak, rendezvényi alkalmaknak, melyek a kulturális kínálat gazdagításához járulnak 
hozzá. 
 
I. Nagyrendezvények 
 
Színházi előadások 
 
A költségek növekedése következtében egyre nagyobb gondot okoz az intézményünk számá-
ra, hogy színházi élményt nyújtsunk közönségünknek. Szerencsére e törekvés mentén ezidáig 
még sikerült olyan lehetőségeket találnunk, melyek által mégsem maradtunk színházi előadás 
nélkül. 

Mint már jónéhány alkalommal korábban, november végén ismét városunk vendége 
volt a Petőfi Musical Stúdió. A tehetséges fiatalokból álló társulat a legújabb darabját hozta 
el Rétságra. A Kaleidoszkóp egy musical-összeállítás laza kerettörténettel, melynek fősze-
replője egy kislány, aki legyőzi betegségét családjának szeretete és a Kaleidoszkóp segítsé-
gével. A darabban részletek hangzottak el többek közt az Isten pénze, a Dzsungel könyve, a 
Dr. Herz, a Légy jó mindhalálig és egyéb musicalekből. A darabot Somogyi Szilárd rendezte, 
aki a stúdióból indult és ma már az Operettszínház legünnepeltebb rendezője. 2009-ben az 
Év rendezője címet, idén pedig a Nádasdy díjat vehette át.  

Október végén egy jelentős, s immár több éves hagyományra visszatekintő kulturális 
eseménnyel indult a művelődési központban az őszi színházi évad. A Nógrád-Hevesi Szlo-
vákok Egyesülete szervezésében intézményünkbe látogatott ismét a Vertigo Színház. A 
„Mosd meg a kezecskédet, eszünk!” címet viselő, szlovák nyelvű előadásra a térség nemze-
tiségiek lakta falvaiból érkeztek látogatók. 

2012-ben a felnőtt színházi előadások fedezete egy tartalék számlára került, mely 
csak akkor használható fel, ha ennek pénzügyi lebonyolítása nem okoz problémát az intéz-
mény gazdálkodása terén. Éppen ezért törekszünk az olyan színházi jellegű programok fo-
gadására, melyek – akár személyes kapcsolatok révén – nem jelentenek kiadást az intéz-
mény számára. Már korábban is voltak olyan színházi előadásaink, melyek során a szerve-
zők bérbe vették az intézmény lehetőségeit, s ily módon magukra vállalták a program anyagi 
kockázatát is. 
 
A gyermekszínházi előadásoknak mindig jó hangulatuk van. A művelődési központ színház-
termében lezajló előadásra nem csupán a rétsági apróságok érkeztek, hanem a térség tele-
püléseiről is. Az apróságok a Budai Bábszínpad áprilisi előadásában láthatták a Bubu ka-
landjai című darabot. 

A színházi sorozat a Nektár Színház a Világszép Nádszálkisasszony című zenés 
mesejátékával folytatódott. Az előadásra Nagyorosziból, Tolmácsról, Legéndről és persze 
Rétságról is érkeztek gyermekek. 

Évente egy-két alkalommal cirkuszi társulat jelentkezik a városunkban, hogy kibé-
relve a művelődési központ színháztermét vidám programjukkal szórakoztassák a legkiseb-
beket. A 2011-es évben a Cirkusz Alexander és a Gyermekcirkusz nevezetű formáció látoga-
tott el hozzánk, s ebbe a sorba kell sorolnunk a gyermekek számára szervezett dino-kiállítást 
is. 
 
Ünnepségek 
 
1848 minden más nemzet számára egy szám csupán. Nekünk magyaroknak sokkal több 
annál. Olyan forrás, melyből meríthetünk, olyan példa, melyre építhetünk. A városi ünnep-
ségre minden évben az ünnep napján kerül sor, s ez szolgáltat alkalmat arra is, hogy átadják 
a város érdekében végzett önzetlen munka elismeréseként a Pro Urbe díjakat is. Az ünnepi 
műsorban a helyi általános iskola diákjai, valamint amatőr előadók lépnek fel. 
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A városi majálisra a Sportkombinátban kerül sor. A helyszínül azonban ez alkalom-
mal nem a régi sportpályák szolgáltak, hanem az emellett lévő árnyas ligetes terület. Az idő-
közben Hunyadi-liget elnevezést nyert helyszín alkalmasabbnak bizonyult a korábbiaknál, s 
lehetőséget kínál a további fejlesztésekre is. 
A nap a hagyományoknak megfelelően főzőversennyel indult, s közben a csapatok megküz-
döttek az arany fakanálért is. A májusfa-állítást gyerekeknek szervezett kézműves és ügyes-
ségi foglalkozások követték. A színpadi programok sorában felléptek bemutatójukkal a Rét-
sági Judo Klub sportolói, a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes és a Táncos Lábú Szülők 
csapata. Nagy sikert aratott a Váci Ifjúsági Fúvószenekar hangulatos műsora. A nap sztár-
vendége Shodeinde Dorka, az X-faktorból ismert előadó volt. Sikert arattak hastánc előadá-
sukkal Nadirah és Csillagai, a Városi Nyugdíjas Klub tánckara, az Infinity Dance Crew – 
hipp-hopp táncukkal, valamint Máté és Dorka salsa bemutatójukkal. A Kőhárs Gyógyszertár 
az egészségsátor üzemeltetésével járult hozzá a nap sikeréhez. A napot a Korszika együttes 
koncertje, s a szürkületkor felgyúló tábortűz zárta. 

Az augusztus 20. immár hosszú évtizedek óta nevezetes ünnep hazánkban. Nevez-
tük alkotmányunk ünnepének, az új kenyér ünnepének, és Szent István ünnepének is. Az 
elmúlt évi rétsági program, az immár hagyományos szabadtéri istentisztelettel kezdődött. A 
szórakoztató program délután a Nagyparkolóban indult, s tűzijátékkal zárult. Felléptek a Zú-
gófa Néptánc Együttes és a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes táncosai, jöttek dalos kedvű 
vendégek Tolmácsról, voltak szórakoztató programok (Városi Nyugdíjas Klub Tánckara, 
Infinity Dance Crew, Nadirah és Csillagai Hastánccsoport), zene (Amazonas együttes), s 
érkeztek sztárvendégek (Roy és Ádám) is.  

Az általános iskola hagyományosan megemlékezik október 6-án az aradi vértanúk-
ról.  A Templomkertben tartott koszorúzási alkalomhoz, s az ünnepi műsorhoz az elmúlt év-
hez hasonlóan csatlakozott a gimnázium rétsági tagozata is. 

Az október 23-i ünnepségen a megemlékezés hagyományosan a diákok műsorával 
kezdődött. Ez alkalommal azonban nem az általános iskolások, hanem a középiskolai tago-
zat növendékei vezették fel az ünnepi műsort. Mezőfi Zoltán polgármester ünnepköszöntő 
szavait követően Balla Mihály országgyűlési képviselő emlékezett a forradalom hőseire. 
 Az ünnep arra is alkalmat adott, hogy átadják a „Város Szolgálatáért” és „Az év 
rétsági tanulója” kitüntető címeket. A program Szájbely Zsolt szavalatával, a Lengyel házas-
pár kettősével folytatódott. Németh Edina énekét Majnik László kísérte gitárján. A műsort a 
Kereplő Néptáncegyüttes és az Ékes Énekegyüttes közös produkciója zárta. 

Október utolsó vasárnapján a volt laktanya bejáratánál kialakított Mindszenty emlék-
parkba várta Felsőpetény és Rétság önkormányzata a bíboros kiszabadulására emlékező-
ket. A hagyományoknak megfelelően itt tartották a megemlékezést Mindszenty József her-
cegprímás és az őt kiszabadító és ezért halálra ítélt Pálinkás-Pallavicini Antal őrgróf tisztele-
tére. A programban közreműködött szavalatával ifjú Záborszky Csaba, Kazinczy-érmes elő-
adóművész. 
 
A 2012. évi ünnepségek közül a március 15-i és a városi majális forgatókönyve állt össze. Az 
1848-as szabadságharcra emlékező ünnepségen az általános iskolások adják a felvezető 
műsor-összeállítást, fellépnek a Kereplő Néptáncegyüttes táncosai, valamint a város amatőr 
előadói. A majális sztárvendégei: Rekop György élő Stand up Comedy műsorával, valamint 
az elmúlt évben is nagy sikert arató Váci Ifjúsági Fúvósegyüttes. A könnyűzenét kedvelőknek 
egy nagyoroszi diákokból álló tehetséges zenekar szolgáltat zenét, s programot a rétsági 
csoportjaink fellépése teszi teljessé. A Szent István napi programhoz egy könnyűzenei elő-
adóművészt keresünk.  
 
A zenei élet lehetőségeiről 
 
A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola rétsági tagozata, a fennállása elmúlt három évtizede 
alatt igazolta, hogy szükség van arra, hogy a zene iránt fogékony embereket neveljen. A nö-
vendékek ugyanakkor egyre több rendezvény színesítésében működnek közre. 
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A karácsonyi ünnepkörnek immár hagyományos színfoltja az a zeneiskolai koncert, 
melyet a rétsági tagozat növendékei adnak. A zongoristák, fuvolások és a hegedűsök ismét 
bebizonyították, hogy az elmúlt év során sokat fejlődtek hangszerkezelés terén.  

A kiállítás-megnyitók olykor komoly zenei élményt is nyújtanak. Egy-egy esetben 
nem csupán a zeneiskola növendékeit sikerül ehhez megnyernünk, hanem előadóművésze-
ket is. 

Az egyházi események kísérő programjai is kínálnak zenei csemegét. Elsősorban 
a városunkban tevékenykedő református szórványmisszió törekvéseit kell itt kiemelnünk. 

Az irodalmi találkozók kiegészítő programjai is említésre méltóak e sorban. Annál 
is inkább, hiszen a könyvtári programsorozat keretei között több olyan alkalmat is sikerült 
megszerveznünk és lebonyolítanunk, melyek a népzenei hagyományaink bemutatását céloz-
ták meg. 
 A könnyűzenei törekvések támogatását jellemző, hogy az El Coyot Együttes 49 alka-
lommal tartott próbát az intézményünk pincéjében az elmúlt év során. Miután azonban nem 
tartották be a megegyezés szerinti szabályokat, meg kellett szüntetnünk a hely biztosítását. 
 
Egyéb nagyrendezvények, programok 
 
A Vöröskeresztes Bál minden évben az egyik legrangosabb társasági alkalom a városunk 
életében. Nem csupán a jó zene, a kitűnő hangulat, s a finom vacsora vonzza a bálozókat. 
Legalább annyira emlékezetes a jó társaság és a vöröskeresztes aktivisták immár hagyomá-
nyos vidám előadása is. Sajnálatos, hogy a 2012. évben a főszervező betegsége miatt elma-
radt a rendezvény. 
 A hastánc vagy orientális tánc keleti eredetű táncok összefoglaló elnevezése. A világ 
egyik legrégibb, és a mai napig szinte változatlan formában fennmaradt tánca. Azt, hogy mo-
dern korunkban is reneszánszát éli ez az ősi műfaj, igazolja, hogy egy rétsági gálaműsorra is 
invitálhattuk közönségünket. 
 Július első hétvégéjén a hagyományoknak megfelelően ez évben is megrendezésre 
került a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat által szervezett nemzetiségi találkozó. A színes 
forgatag városunk jó hírét viszi a fellépők által. 
 Szeptember 3-án megemlékezésre került sor a rétsági honvédség megalakulásának 
75. évfordulója alkalmából. A résztvevők a laktanyában megkoszorúzták az egykori alakulat 
névadójának emléktábláját, majd a művelődési központ színháztermében folytatódott a prog-
ram, melynek sorában közreműködött a Honvéd Művészegyüttes is. 
 Minden évben más és más városban tartják az ünnepélyes megyenapot. Az elmúlt 
évben Rétságra került a sor. A program ünnepi megyegyűléssel kezdődött, a Nagyparkolóban 
pedig számos látványosság várta az érdeklődőket. 

A Magyar Népművelők Egyesülete borsodi szervezete tanulmányi kirándulást 
szervezett Nógrád megyébe. Megtekintették a megye értékeit, s számos közművelődési in-
tézménybe is ellátogattak. A három napos program végén a vendégek megérkeztek város-
unkba is. A művelődési központ életének tanulmányozását követően kirándulást tettek a tér-
ségünk nevezetes helyeire is. 

A szüreti felvonulás és az ehhez kapcsolódó mulatság sokak várva-várt őszi ren-
dezvénye. Bár az időjárás nem maradéktalanul kedvezett a mind szélesebb körű összefo-
gással megvalósuló eseménynek, mégis sikerrel zárult annak minden tervezett programja.  

December elején egy érdekes programra került sor a művelődési központ színház-
termében. Itt zajlott ugyanis ezen a napon a nyugat-nógrádi térség nyugdíjas klubjainak 
regionális találkozója, hol az idős emberek is bemutathatták előadói képességeiket. A 
verssel, dallal, tánccal bővelkedő programra a térség tizennyolc klubjának delegációja érke-
zett városunkba. 

A magyarországi angol mintájú falkavadászatot gróf Széchenyi István honosította 
meg. Ezt a régi hagyományt elevenítették fel Rétságon immár negyedik éve a Hubertusz lo-
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vaglás megszervezői. A felhívásra érkező lovasok a város központjából, a Nagyparkolóból 
indultak, hogy út közben ügyességi feladatok - íjászat, lóval való gyorsulási verseny, „róka-
vadászat” – során bizonyítsák rátermettségüket. 

A Vöröskereszt Rétsági Szervezetének szervezésében november közepén zajlott le a 
művelődési központ aulájában a hagyományos Idősek Napja. Az ünnepi alkalom arra is le-
hetőséget nyújtott, hogy a véradásban élen járókat kitüntetésben részesítsék. Az idősek 
tiszteletére összeállított gálaműsorban az óvodások, a zeneiskola rétsági tagozata, a városi 
nyugdíjas klub táncosai, a Kozák Simon Katalin és Majer Szilvia alkotta duó lépett fel. A 
programot színesítette Beke Istvánné énekszólója és a vöröskeresztes aktivisták kórusa is. A 
gazdag program operett-összeállítással zárult. 

December 22-én került sor a hagyományos Mindenki Karácsonya rendezvényére. 
Az ünnepség hangulatát a gazdag kínálatot felvonultató karácsonyi vásár alapozta meg. Az 
ünnepi gálaműsort követően a program a Nagyparkolóban folytatódott, hol a szervezők min-
denkit vendégül láttak egy halászlével, forralt borral, teával. Az ínyencek még a mákos gubát 
is megkóstolhatták. 

2011. évi programsorozatunkat a Zúgófa Együttes közös szilveszteri mulatsága zár-
ta. 

Az év folyamán több alkalommal adtunk helyet olyan programoknak, melyek lakossá-
gi igényt elégítenek ki. Ezek sorában a vásárokon és árubemutatókon túl említhetjük a hal-
lás- és látásvizsgálatokat, vagy azokat a jótékony célú kezdeményezéseket, amelyek sikeré-
ben mi is feladatokat vállaltunk. Ez utóbbiak közt említésre méltó a karácsonyi ajándékozást 
célzó cipősdoboz-akció, valamint a jótékony célú kupakgyűjtés. 
 
Egyházi programok 
 
A rétsági Református Szórvány Gyülekezetnek nincs önálló épülete, ezért havonta kétszer 
istentiszteleti alkalmaikra a művelődési központ egyik helyiségében szoktak összejönni. Van-
nak persze jeles események, amikor a terem kicsinek bizonyul, így az intézmény színházterme 
ad helyet az ünnepi alkalmaknak. Egy március végi vasárnapon is így történt, mikor a nagy-
böjti evangelizációra várták a rétsági híveket. A találkozót zenei közreműködők és filmvetí-
tés tette emlékezetessé. 

Június elején került sor a művelődési központ színháztermében a Rétsági Reformá-
tus Szórványmissziói Közösség rendezvényére, a Pünkösdi zenés áhítatra. A közreműkö-
dők: Lengyelné Zsoldos Emőke – hárfán; Zvolenszkiné Bene Annamária – fuvolán; és a 
Bánki Evangélikus Kórus – gitárkísérettel. A zenés áhítatot követően nézhették meg az ér-
deklődők a művelődési központ színháztermében Koltay Gábor Trianon című filmjét.  

A Litván Golgotától indult az a harminc zarándok, kik gyalogosan tették meg a Litvá-
niát, Lengyelországot, Szlovákiát, Magyarországot és Horvátországot átszelő útjukat, hogy 
végül a bosznia-hercegovinai Medjugorjébe érkezzenek. A mintegy kétezer-háromszáz kilo-
méteres táv során a zarándokok érintették városunkat is. A Római Katolikus Egyházközség 
képviselői a város határában fogadták az érkezőket, kik az általános iskola tornacsarnoká-
ban szálltak meg. Rétsági programjuk során rövid sétát tettek a városban. A Mindszenty-
emlékhely megtekintése után részt vettek a katolikus egyház istentiszteletén, majd a műve-
lődési központba érkeztek, hol az elfogyasztott vacsora után a térségről vetített képek segít-
ségével ismerkedtek meg a német nyelven előadott program során a vidékünkkel. 
 Nem csupán a történelmi egyházak működése jelenti az intézményünkben zajló hit-
életet, hiszen említenünk kell e helyütt az Agape gyülekezet, valamint a Hit-gyülekezet talál-
kozóit is. 
 
Külső szervek rendezvényei  
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Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy a társintézményekkel jó együttműködési kapcsolatot 
alakítsunk ki. Az általános iskola a felsős farsangi mulatságát szervezi a művelődési közpon-
tunkba, az alsós mulatsághoz hangosítási segítséget kért. Ugyancsak mi biztosítjuk a technikai 
hátteret az iskola tanévnyitó, a ballagási és a tanévzáró ünnepélyhez. 

Ötödízben szervezett jótékony célú gálaműsort a művelődési központban a rétsági 
óvoda. Mint azt a Gyurcsikné Fekete Magdolna vezető óvónő a legutóbb elmondta, ez alka-
lommal nem is igazán a pénzgyűjtés volt a fő céljuk, sokkal inkább az, hogy a szép hagyo-
mányt fenntartsák. Valóban mindenki segíteni akart. A fellépők azzal, hogy szívesen jöttek 
az első hívó szóra, a gyermekek szülei és a szép számmal érkező érdeklődő közönség pe-
dig azzal, hogy eljött a programra. 
 Az óvoda tanévzáró ünnepsége úgyszintén a művelődési központban lezajló kiemel-
kedő események sorába tartozik. 

A gimnáziumi tagozat működése több tekintetben új színfoltot jelent a kulturális kí-
nálatban. Növendékei részt vállalnak a nemzeti ünnepeink színesítéséből. A diákok rendsze-
res látogatói a könyvtári programjainknak, kiállításainknak. Ünnepeik lebonyolításához kér-
nek tőlünk technikai segítséget. A szalagavató pedig a művelődési központ életének is egy 
fontos eseménye. 

A városi nagyrendezvények sikeres lebonyolítását közreműködéssel, vagy a technikai 
feltételek biztosításával segítettük. A 2011. évben a Rétsági Lovas Kupa, a térségi tűzoltó 
verseny, valamint a Hubertus Lovaglás adott feladatokat számunkra. 

A Tolmácsi Horgászegyesület, valamint a térségi galambász egyesület  minden 
évben a művelődési központunkban tartja meg évnyitó közgyűlését. 

Intézményünkben több olyan működési forma is megjelent, mely az egész nyugat-
nógrádi térség érdekében szerveződött. A Rétság Többcélú Kistérségi Társulás rendez-
vényei a térségben élő önkormányzatok tájékoztatását szolgálják. E szervezethez tartozik a 
Közkincs-kerekasztal találkozósorozat, mely a térségben élő civil kezdeményezések össze-
fogását célozza meg. A DIPO (Duna-Ipoly Határmenti Együttműködés Helyi Közössége Köz-
hasznú Egyesület) a térség tizenhat településének pályázati érvényesülését támogatja. Az 
RTDM (Rétsági Turisztikai Desztináció Menedzsment) a turisztikában, idegenforgalomban 
rejlő lehetőségeket kívánja támogatni. A Rétsági Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 
is a művelődési központban tartja az általa foglalkoztatott ápolók számára tartott összejöve-
teleket. 

A jelentkező igények kielégítésére, s a térségi szerepkörünk erősítése érdekében is 
tervezünk 2012-ben egy új kistérségi formát létrehozni Rétsági Fórum néven. E sorozat 
kereteiben a térségben élők tájékozottságát kívánjuk segíteni a változások terén való eliga-
zodásban. A találkozókat a civil élet változásai, a nyugdíjjal kapcsolatos szabályozás lehető-
ségei, valamint az adózás terén jelentkező feladatok ismertetésével indítjuk. A későbbiekben 
mindig az aktuális kérdéseket tűzzük a délutáni programok napirendjére. 
 
II. A könyvtár 
 

A rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyilvános, települési közművelődé-
si könyvtárként is működik. Alap- és kiegészítő szolgáltatásait az 1997. évi CXL. tv. előírásait 
betartva végzi a helyi sajátosságok figyelembe vételével, melyek rögzítésre kerültek az Ala-
pító Okiratban, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában – mely egy-
ben tartalmazza a Könyvtárhasználati Szabályzatot és a Gyűjtőköri Szabályzatot is. 

Célunk, hogy a törvényi előírások betartása mellett mindenki számára biztosítani tud-
juk a könyvtárhasználat jogát, a nyilvános könyvtári ellátás folyamatos működését és az ál-
lomány minőségi fejlesztését. A látogatók által támasztott változó igényeket mindig megpró-
báltuk kielégíteni, úgy a könyv- és egyéb dokumentumállomány fejlesztésével, valamint az 
egyéb könyvtári rendezvényekkel – író-olvasó találkozókkal, könyv- és egyéb kiállításokkal, 
rendezvényekkel, melyekkel igyekeztünk az intézmény elismertségét, népszerűségét is nö-
velni. 
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Könyvtárunk mindig figyelembe vette a gyűjtemény alakításában a helyi sajátosságo-
kat. Az elmúlt időszakban a lektűr irodalom (romantikus regények, krimik) számát drasztiku-
san csökkentettük, mellyel egyrészt elismerést kaptunk az igazi irodalom kedvelőitől, de el-
marasztalást kaptunk azoktól, akik a kikapcsolódás és szórakoztatás miatt keresték meg 
könyvtárunkat, akik sokan a munkájukból adódó napi stresszt szerették volna feloldani az 
ilyen jellegű irodalom olvasásával vagy a nyugdíjasok, akik visszaemlékezve fiatalságukra, 
szeretik az ilyen jellegű könyveket. 

Intézményünk bizonyos téren szociális szerepet is kapott, mivel sokan azért keresnek 
és kerestek meg bennünket, mert a napilapokat, folyóiratokat mi ingyenesen szolgáltatjuk 
mindenki számára, így számukra az újságok előfizetése és a téli hónapokban a fűtés, világí-
tás, komfortérzés biztosított, sőt sokan az egyedülállók, kiknek senki hozzátartozójuk nincs, 
sokszor csak egy jó szóért, együttérzésért keresnek meg bennünket, hogy valakinek el tud-
ják mondani bújukat-bajukat. Ezek az emberek ebben a közösségben egy kis emberi szim-
pátia-energiával feltöltődve, érezve azt, hogy valakinek fontosak, újult energiával tudnak 
megküzdeni a mindennapok nehézségeivel.  

A statisztikai mutatók mögött valóban komoly, szakmai tevékenység van, meghatáro-
zó szubjektív és objektív tényezőkkel egyaránt. 2011-ben is már az dominált, hogy egy csa-
ládból csak a 16 éven aluli gyerekek (számukra a beiratkozás ingyenes) és egy felnőtt irat-
kozott be hivatalosan a könyvtárba, így a beiratkozott olvasók száma ezért mutat csökkenő 
tendenciát, de a könyvtárhasználat, amely valóban a forgalmat mutatja, az jóval meghaladja 
az előző évekét. 

Könyvtárunk szolgáltatásai, melyeket kötelezően elküldtünk az illetékes minisztéri-
umnak is, a következők: 

Könyvtárunk szolgáltatásai: kölcsönzés: könyv – minden beiratkozott olvasónak; 
időszaki kiadvány, CD, DVD – külön elbírálás alapján kölcsönözhető, egyedi nyilvántartás 
alapján; irodalomkutatás, témafigyelés – kérés alapján; könyvtári órák – rendszeresen óvo-
dások, általános- és középiskolások részére. Az olvasók, látogatók részére jelenleg 5 számí-
tógép használható, melyek Internet-elérésre és egyéb számítástechnikai programok segítsé-
gével különféle tevékenységekre használhatók – közhasznú információk elérése, helyi hírek, 
rendeletek megtekintése, önéletrajz megírása, munkakeresés, tanulmányokhoz információ 
keresése, irodalomkutatás, e-mailek megtekintése, írása, de természetesen a szórakozás 
sem maradhat ki, így a chat szobák látogatása és a napi bulvár böngészése is megoldható 
ezekről a gépekről. A kívánt oldalakat ki tudjuk nyomtatni, a hozott és a könyvtár tulajdoná-
ban lévő dokumentumokból fénymásolunk színesben vagy fekete-fehérben, fax küldési és 
fogadási lehetőséget is biztosítunk.  Saját, nyilvánosan elérhető digitalizált adatbázisunk a 
Corvina katalóguson keresztül elérhető, kb. 20.000 rekord, mely állományunknak majdnem a 
fele.  
 
Forgalmi és beszerzési adatok: 
 
A tárgyévben beszerzett állomány a költségvetésünk alapján:  
Beszerzésre került: 232 könyv, CD, DVD és egyébdokumentum 692eFt értékben 
 74 féle folyóirat 199eFt értékben 
Az állomány nagysága 2011. december 31-én: 
Könyv és bekötött folyóirat: 42 772 db 
Hangdokumentum: 2 303 db 
Kép- és egyéb dokumentum 450 db 
Összesen: 45 702 db 
Összérték: 17 401 214,-Ft  
Regisztrált használók száma 514 fő 
Újonnan regisztrált 94 fő 
Személyes használat: 19 718 alk. 
telefon, fax, e-mail: 11 589 
OPAC, honlap használat 840 
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Kölcsönzött dokumentumok száma: 17 231 
Közvetlenül helyben használt dokumentumok: 18 192 
Könyvtárközi kölcsönzések száma 230 
Referensz kérdések száma: 19 282 
Rendezvények száma (kiállítások és egyéb) 72 alk. 
Résztvevők száma: 3 265 fő 
 
Az állományunkban nem lévő dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosít-
juk más könyvtáraktól eredetiben, faxon vagy e-mailben. 

A gyengén látók részére a TIOP pályázat által elnyert speciális nagyító gép használa-
tát ajánljuk fel.  

A TÁMOP pályázat kapcsán a Corvina számítógépes rendszer keretén belül, aki re-
gisztrálja magát, és ez által bejuthat a katalógusba, megnézheti a dokumentumkereső rend-
szerben, hogy Rétságon az általa keresett mű megtalálható-e. Kódunk a rendszerben RS1. 
A dokumentum státusz állapotának megtekintésére csak a későbbiekben nyílik lehetőség, 
amikor a kölcsönzés is (nem csak a katalógusban található dokumentumok) megtalálhatóak 
lesznek ebben az adatbázisban, természetesen mindenki csak a saját kölcsönzési tételeit 
nézheti majd meg, és kérhet hosszabbítást, vagy egyéb szolgáltatást a katalógus alapján. 

Kapcsolataink: Kiemelt és fontos feladatnak tekintjük a kialakult jó együttműködést a 
helyi intézményekkel (óvoda, általános- és középiskola, önkormányzat, kistérségi iroda), to-
vábbá a megye könyvtáraival – főleg a megyei könyvtárral, és természetesen az országban 
lévő bármilyen típusú könyvtárral, úgymint iskolai-, középiskolai-, felsőoktatási könyvtárakkal, 
az Országos Széchenyi Könyvtárral, valamint szak- és települési könyvtárakkal. Ez utóbbi-
akkal főleg a könyvtárközi kölcsönzés keretén belül ápoljuk ezeket a jó kapcsolatokat. Ter-
mészetesen a szakmai információáramlás kapcsán a megfelelő együttműködés is nagyon 
fontos számunkra, így a megjelenő pályázati lehetőségekről és egyéb rendezvényekről tájé-
koztatást kapunk a szakmai fórumokról és más e-mailekből, a saját programjainkról pedig mi 
küldünk tájékoztatást viszonzásul. 

Események, rendezvények: A városban és a településünk vonzáskörzetében élőket 
különféle rendezvényekkel vártuk és várjuk. Egyik legfontosabb feladatunk, a gyerekek és az 
ifjúság könyvtár használatára való nevelése, ezért minden alkalmat megragadtunk az elmúlt 
évben is, hogy minél többször, és minél nagyobb létszámban tudjuk fogadni az óvodás-, álta-
lános- és középiskolás diákokat. 

A könyvünnepekhez kapcsolódóan (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi 
Könyvhét) igyekszünk mindig olyan programokkal kedveskedni a jelenlévőknek, hogy jól 
érezzék magukat, sőt sajátjuknak tekintsék ezeket az ünnepeket azáltal is, hogy az ünnepek 
kapcsán megjelentetett, vagy meghirdetett pályázatokon aktívan részt vesznek. Kiemelt fel-
adatnak tekintjük a helyi, vagy vonzáskörzetünkben élő költők, írók műveinek bemutatását, 
ezért a 2011-es évtől a Spangár Kör nyitott a nagyközönség felé, így Spangár Irodalmi Estek 
címen, minden hónap második péntekén este bárki, aki szereti a kortárs irodalmat, részt ve-
het, hozzászólhat az ott felolvasott művekhez. 

A Magyar Kultúra Napja kapcsán, melyet minden év januárjában ünneplünk, rövid 
ünnepi megemlékezés után 2011-ben is a „Lakóhelyünk Rétság” – Ilyennek képzelem lakó-
helyemet száz év múlva – adtak be pályaműveket a tollforgató diákok. A helyi középiskola 
tanulói meglepően szép számmal nyújtottak be dolgozatokat ebben a témában. Az esemény 
ünnepélyességét növelte, hogy Dobai Szabolcs művésztanár és a zeneiskola kamarazene-
karának tagjai egy rövid műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. 

A Költészet Napja alkalmából átadásra kerültek a Spangár-díjak (vers és próza ka-
tegóriában), melyeket dr. Szájbely Ernő, Rétság Város Önkormányzatának Pénzügyi és Vá-
rosüzemeltető Bizottságának elnöke adott át.  A legújabb antológia már országszerte ismert-
ségnek örvend. Számos példányt megrendelés alapján, postázunk is az érdeklődőknek. 

Vendégünk volt Farkas Gergely országgyűlési képviselő, aki a méltatlanul elfele-
dett íróinkról, költőinkről tartott előadást. Könyvtárunkban számos mű megtalálható volt, így 
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ebből az apropóból egy kis színes könyvkiállítást is szerveztünk. A találkozón Csernák Já-
nos színművészt is vendégül láthattuk, aki felolvasásával színesítette a programot. 

Az Ünnepi Könyvhét kapcsán könyvbemutatóra is sor került, melyre nagyon sokan 
voltak kíváncsiak, mivel Végh József: Vőfélykönyv c. művét a szerző mutatta be, aki vetítés-
sel egybekötve is illusztrálta a könyvében leírtakat. Egy másik különleges könyv bemutatásá-
ra is sor került, melynek szerzője Végh Károly, és Párkányi napló címmel jelent meg. 

Július hónapban folytattuk az elmúlt nyáron sikernek örvendő Bama-mama-szerda 
sorozatunkat. Minden kismamát szeretettel vártunk gyermekével együtt a könyvtárba. Ingye-
nes beiratkozás, kézműves foglalkozások, filmvetítés, játékok várták a könyvtárba látogató-
kat. 

A Honismereti Akadémia kapcsán Balog István tartott a könyvtárban négy alkalom-
mal meglepő, de érdekes előadásokat a természetről – a meglepődés a hallgatóságot akkor 
érte, mikor demonstrálva az általa előadottakat, néhány élő kígyót, siklót húzott elő tarisznyá-
jából. 

Az „Ezerszínű Rétsági Ősz” programsorozatot a TÁMOP pályázatnak köszönhetően 
tudtuk megvalósítani. Az óvodások, az általános iskolai tanulók, a középiskolások és a rét-
sági lakosok, akiket érdekeltek ezek az előadások, több alakalommal is úgy megtöltötték a 
könyvtár olvasótermét, hogy egy tűt sem lehetett volna leejteni. Vendégünk volt Krasznai 
Gyula költő, aki a Találkozás a verssel című, a kulturális értékek fontosságára felhívó rend-
hagyó irodalom órát tartott a jelenlévőknek; Dovák B. József és két lánya, Panka Gyopárka 
és Kincső Katica fergeteges hangulatú, megzenésített verses műsorösszeállítással kápráz-
tatta el a közönséget. A következő összejövetel az óvodásoké volt, akik magyar népmesék-
ről, főleg Mátyás királyról hallhattak és nézhettek meg filmeket.  Kozák Simon Katalin elő-
adóművész a Néphagyományaink dallamai címmel tartott fergeteges műsort a gyerekek ak-
tív részvételével. A programsorozatot Pál István, a legendás dudás, az Élő néphagyomány 
című előadása zárta, melynek keretében sokat mesélt az életéről, a pásztorkodásról, a zene 
és a természet szeretetéről. 

Az ősz folyamán egy másik pályázatnak köszönhetően „Könyvtárak összefogása a 
tudásért!” címmel, „Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól!” programsorozatra is 
sor került. Ez egy országos összefogásnak volt köszönhető, Nógrád megyében mindössze öt 
település vett részt ebben a programban, de a sikeres pályázatnak köszönhetően a rétsági 
könyvtár is csatlakozhatott ehhez a mozgalomhoz. Erre a hétre hirdettük meg a „Megbocsá-
tás hetét”, amikor bárki visszahozhatta a kölcsönzési határidőt túllépett könyveket késedelmi 
díj befizetése nélkül, sőt ingyenesen beiratkozhatott a könyvtárba. Ezen a héten is voltak 
előadások, különféle témákban: Az ”Öröklődő tudás” témakörben Végh József könyvének 
bemutatójára került sor a „Népi kéziratos könyvek Diósjenőről” sorozatban megjelent Vőfély-
könyvről tartott előadást a szerző. A „Praktikus tudás” témakörben Girasek Károly volt a 
vendégünk, aki a „Tájékozódás a digitális világban” címmel kötötte le délelőtt a diákok, dél-
után pedig a felnőttek figyelmét. „Tanulás a tudásért” címszóval Évinger Boglárka fogal-
mazta meg gondolatait az ösztönös tudásszomjról. A hét zárásaként a Könyves Vasárnap 
keretén belül rendhagyó módon kinyitottuk a könyvtárat a nagyközönségnek, és minden lá-
togatót egy kis figyelmességgel, a pályázaton elnyert ajándékokkal leptünk meg 

2011-ben indult el a Márai program, mely a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Erő-
forrás Minisztériummal karöltve próbált meg segítséget nyújtani többek között a könyvtárak-
nak is. Olyan örök értékű, művészeti-, történelmi- és gyermekkönyveket sikerült így besze-
reznie intézményünknek, melyeket ilyen hathatós segítség nélkül nem tudtunk volna költség-
vetési pénzforrásból megvásárolni. 

A Nemzeti Kulturális Alap a tavalyi év folyamán is 47 féle folyóirattal támogatott 
bennünket, melyek a legkiemelkedőbb irodalmi, művészeti, kritikai, társadalomtudományi, 
szociográfiai, történelmi, természettudományi és gyermek folyóiratok legjavát tartalmazták. 
Ez a támogatás pénzben kifejezhető – több százezer forint -, de a szellemi és eszmei értékét 
ezeknek a folyóiratoknak nem tudjuk meghatározni. 

A TINTA Könyvkiadó által a Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási szerze-
ményezés lehetőséget biztosított számunkra, hogy olyan szótárakat, lexikonokat szerezzünk 
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be könyvtárunknak, melyek elnyerték a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabi-
zottsága és a Kiváló Magyar Szótár díjakat. 

A Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatásból gyermek-, ifjúsági- és szakkönyveket 
vásároltunk, melyeket az óvodás és általános iskolás gyerekek forgatnak előszeretettel. 

A 2011-es évben is igyekeztünk tudásunkkal és lelkesedésünkkel szolgálni Rétság 
város és vonzáskörzetének lakosait, nem csak a hivatásunk gyakorlásával, hanem egyéb 
emberi segítségnyújtással, pl. műanyag kupakokat gyűjtöttünk és gyűjtünk a rászorulóknak, 
információszolgáltatással azoknak, akik még nem ismerősek településünkön, de szeretnék 
ügyes-bajos dolgaikat itt elintézni. 
 A könyvtárosok fő feladata volt a 2011-es évben is az intézmény gyűjteményi, 
szolgáltatási és technikai hátterével az OLVASÓK, a KÖNYVTÁRLÁTOGATÓK 
minőségi, színvonalas kiszolgálását, az információhoz való szabad, azonnali hozzáférését 
biztosítani.  
Alaptevékenységnek minősülő szolgáltatásaink közül az alábbiak tekintetében 2012-
ben is olvasóink rendelkezésére állunk: 
- könyvek és egyéb dokumentumok kölcsönzése, helyben szolgáltatása 
- közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, szaknévsorok, továbbtanulási és 
egyéb idegenforgalmi tájékoztatók, törvények, országos és helyi rendeletekről információ 
adása, stb. 
- helyismereti tájékoztatás: könyvtárunk gyűjti, feltárja és rendszerezi a település múltjával, 
jelenével foglalkozó könyveket, elektronikus és audiovizuális dokumentumokat, folyóirat és 
napilap cikkeket 
- kézikönyvek, folyóiratok, napilapok helyben olvasását beiratkozás nélkül biztosítjuk 
- a helyi könyv és egyéb dokumentumok katalógusának használatát ingyenesen szolgáltatjuk  
- könyvtárközi kölcsönzés keretében az állományunkban meg nem lévő dokumentumokat 
felkutatjuk, megrendeljük – a visszaküldött dokumentumok postaköltségét a kérőnek kiszám-
lázzuk 
- témafigyelés, irodalomkutatás – kérés alapján 
- előjegyzéseket könyvekre kérés alapján felveszünk 
- WIFI használatát jelszó nélkül, ingyenesen igénybe lehet venni  
- gyengénlátók számára nagyító olvasókészüléket ingyenesen rendelkezésre bocsátunk 
- csoportos gyermek és felnőtt foglalkozások levezetését – rendhagyó irodalmi és könyvtár-
használati órákat rendszeresen végzünk, ekkor csoportos beiratkozási lehetőséget is biztosí-
tunk számukra 

Kiegészítő szolgáltatásaink: 
- fénymásolás, fax küldése, - fogadása, számítógép és Internet használat, nyomtatás szí-
nesben, fekete-fehérben – térítés ellenében 
- az EBSCO adatbázis elérhetőségét biztosítani tudjuk, mivel könyvtárunk jelszavának fel-
használását meghosszabbították 
- az eMagyarország Pontként való működésünk ma is érvényben van, csak sajnos a forgal-
munkról a jelentést az illető szakminisztériumnak on-line nem tudjuk elküldeni, mivel korsze-
rűbb számítógépes programok vannak a mi olvasói gépeinken, mint a fogadó, statisztikát 
figyelő országos rendszerben, melyet két szakember a részükről meg is erősített 
- könyvárusítás: saját kiadványaink és a helyi kötődésű írók, költők kiadványai folyamatosan 
megvásárolhatóak 
 A tárlóinkban minden jeles évfordulóra könyv és egyéb (bélyeg, képeslap, újságcikk, 
rajzok, stb.) dokumentumokból kis kiállítást tervezünk az idei évben is. Jeles nagyjaink közül 
többek között Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek 120., Ottlik Géza 
és Örkény István 100., Pilinszky János 90. születésének évfordulójáról emlékezünk meg, de 
a társadalmi és állami ünnepek, a könyvünnepek is okot adnak arra, hogy figyelemfelhívás-
ként megemlékezzünk az elhunyt nagyjainkról.   

Csoportos foglalkozásokat, azaz könyvtári órákat úgy az általános iskolások, mint a 
középiskolások részére rendszeresen tervezünk a pedagógusok aktív közreműködésével, 
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mivel a kötelező óraszámokat a pedagógusokkal egyeztetve a jobb szemléltetés szempont-
jából nem az iskolai könyvtárban, hanem nálunk tartják meg a mi segítségünkkel. 
 
A 2012. évre tervezett kiemelt programjaink közül az év elejére eső néhány alkalom már 
lezajlott. Így januárban, a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepélyes megemlékezést 
tartottunk. Ezen az ünnepségen kerültek átadásra a „Lakóhelyünk Rétság” általános- és kö-
zépiskolásoknak kiírt pályázat győzteseinek a megérdemelt jutalmak.  

A Spangár András Irodalmi Kör minden hónap második péntekén tartja nyilvános, 
mindenki számára látogatható nyilvános összejöveteleit, amikor mindenki, aki a kör tagja 
egy-egy művét felolvashatja és a többiek ezt véleményezhetik. Ezek az összejövetelek egyre 
több embert vonzanak, mivel családias, jó hangulat uralkodik ezeken a találkozókon. A 
KÖLTÉSZET NAPJA, mely egyben az „Üzenetek, vallomások, strófák” című antológia meg-
jelenéséről szól, valamint a Spangár díjak átadásáról, melyeknek győzteseit  vers és próza 
kategóriában a szakmai zsűri választ ki. A döntés csak az április 11-én megrendezésre kerü-
lő ünnepségen lesz nyilvános, de annyit már most elmondhatunk, hogy még a korábbiaknál 
is több pályázat érkezett a felhívásunkra. Érkeztek pályaművek Erdélyből, a Felvidékről, sőt 
az Amerikai Egyesült Államokból is. 

 Az ÜNNEPI KÖNYVHÉT alkalmából szeretnénk olyan Rétsághoz és környékéhez 
kötődő írókat, költőket bemutatni, akiket személyesen is sokan ismernek és olyan mondani-
valójuk van, ami sok érdekességet és élményt biztosít a programon jelenlévőknek. 

Újdonságként szeretnénk megrendezni a Népmese Napját, mely egy üde színfolt 
lenne könyvtárunk életében, ennek a módja és mikéntje még nem eldöntött.  

A TÁMOP pályázat, melyen sikeresen vettünk részt konzorciumban a megye többi 
városi könyvtárával, 2012. március 31-i dátummal lezárul. Ezek után természetesen várha-
tóak még az illetékesek részéről a különböző pénzügyi és teljesítési ellenőrzések, melyeket 
követően pályázni tudunk majd az elkezdett program befejezésére, úgymint további doku-
mentumoknak a Corvina adatbázisba való felvitelével és színes kulturális programok meg-
szervezésével. Az előzetes tájékozódások alapján a pályázatoknál nem támaszkodhatunk 
konzorciumi segítségre, mivel ebben a témában a fő összetartó, koordináló könyvtár, a Ba-
lassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet nem vesz részt ebben a formában a 
pályázatban. 

Amennyiben sikerül pályázati vagy egyéb szponzorációs lehetőséghez hozzájutnunk, 
akkor az Őszi Könyvtári Napok, valamint az Ezerszínű Rétsági Ősz rendezvénysorozatot 
ebből a pályázati pénzből fogjuk megoldani. A 2011. évi rendezvény sorozatok sikere azon-
ban arra ösztönöz bennünket, hogy amennyiben nem sikerül pályázati támogatást elnyer-
nünk a programokhoz, úgy segítőink bevonásával saját erőből oldjuk meg azt. 

A 2011-ben elindult Márai program II. üteme az idén várható, így reméljük, hogy 
könyvtárunk állományát a továbbiakban is örök-értékű művekkel tudjuk gyarapítani. A besze-
rezhető dokumentumok címének ismertté válása után megkezdjük a könyvek, hangzóanya-
gok kiválasztását, megrendelését. 
 
III. Kiállítások 
 
A 2011. évi kiállításaink sorát januárban Makrai Adél kiállításával nyitottuk meg 
a művelődési központ galériájában. Az érsekvadkerti származású festőművész képei sokak 
számára jelentettek meglepetést. 

Februárban egy különleges kiállítás megnyitójára vártuk vendégeinket a művelődési 
központ galériájába. A közeli Kosd egykori körorvosa, Kernács Károly hozta el hozzánk 
bemutatni fából faragott szobrait. A programon közreműködő kosdi Rozmaring Hagyomány-
őrző Együttes sem először volt a művelődési központ vendége. Most sem csalódtunk ének-
összeállításukban. 

A művelődési központ életében egy új közösség jelent meg KÖR néven az elmúlt év 
során, mely azonban gyökereit tekintve több évtizeddel ezelőtti múltra támaszkodik. Az újjá-
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született művelődési forma első közös bemutatkozásáról adtunk hírt kiállításuk alkalmával. A 
tárlatot Dr. Végh Károly – intézményünk korábbi igazgatója – nyitotta meg. 

Juhász Zsóka kiállítása nem az első eset, hogy a Rétsági Fotókör egyik tagja önálló 
kiállításon mutatja be az érdeklődőknek képei legjavát. A 60 év 60 kép címet viselő tárlatot 
Fekete István fotóművész nyitotta meg.  

Májusban egy különleges kiállítás volt megtekinthető a művelődési központ galériájá-
ban. Gáz van híradósok! címmel Pfaff László mutatta be a haditechnikai eszközökből ren-
dezett gyűjteményes kiállítását. 

A tanév vége táján immár sok éves hagyománya van annak, hogy a művelődési köz-
pontban működő kézműves körök bemutassanak egy válogatást azon munkákból, melyek az 
elmúlt év során készültek. A tűzzománcosok és a szobrász szakkör alkotóinak bemutat-
kozó tárlatát Girasek Károly képviselő nyitotta meg. 

Július hónapban nyílt meg galériánkban a Vác város Pro Urbe díjával kitüntetett Váci 
Múzsa Művészeti Egyesület közös képzőművészeti kiállítása. A kiállító művészek közt rét-
ságiak is szerepeltek. A tárlatot Zubovics Győrkös Erzsébet, az egyesület vezetője nyitotta 
meg. 

Augusztus 29-én nyílt meg a Rétsági Fotókör hagyományos, a Magyar Fotográfia 
Napja alkalmából rendezett kiállítása. A kör tagjainak legfrissebb munkáiból álló tárlat szep-
tember végéig volt megtekinthető. 

2011. évi kiállítási sorozatunk zárásaként november elején nyílt meg a művelődési 
központ galériájában a Rétsági Gobelin Kör hagyományos kiállítása. A 11-ik alkalommal 
megrendezett tárlatot Nagy Gabi iparművész nyitotta meg, s szavalatával Szájbely Zsolt tette 
emlékezetesebbé.  

Az előtéri kiállítások az intézménybe betérők számára nyújtanak néznivalót. Az év 
során a Rétsági Fotókör egy-egy tagját kértük fel, hogy a város kiemelkedő eseményeiről 
készítsenek a kiállítás számára képes beszámolót. Külön színfoltot jelentett, hogy a Fotókör 
tagjai nőnap alkalmából egy virágfotó-kiállítással is jelentkeztek. Külön örülünk annak is, 
hogy nem csak a fotókör tagjai közé tartozó fotósok is jelentkeznek munkáikkal. Vincze Áron, 
Szikszai Zoltán, Szakál Kati és Varga Daniella fényképeivel, valamint Katona Kamilla grafiká-
ival találkozhattak a képek nézői. A sorozatot 2012-ben is folytatni szeretnénk. 

Művelődési Központunk Tűzzománc Köre idestova egy évtizede nyújt lehetőséget 
tagjainak arra, hogy maguk is megpróbálják a tűzben kiégő művészet fortélyait. Egy pályáza-
ti támogatás elnyerésével most arra is vállalkoztak, hogy vidékre is elvigyék a csoport hírét. 
A sorozat első állomása Diósjenőn volt, hol a Szentgyörgyi István Általános Iskola galériájá-
ban rendezték meg gazdag tárlatot. A folytatás Vácra, majd Ipolyságra viszi a kiállítási anya-
got, hogy aztán Rétságon záródhasson a sorozat. 
 A térség képzőművészeit összefogó KÖR is egy váci bemutatkozásra készül. Április 
27-én nyílik meg a váci művelődési központban a tagjainak közös kiállítása. A meghívást 
azért is fontosnak tartjuk, hiszen Vácott igen gazdag művészeti élet zajlik. 
 Rétsági kiállítási sorozatunkban – megtartva a hagyományossá vált alkalmakat – to-
vábbra is arra törekszünk, hogy a városban, illetve a térségben élő alkotók számára nyújtsunk 
bemutatkozási lehetőséget. 
 
IV. A kiscsoportos tevékenység 
 
Hétfő: 
Dance & Hip-hop tánccsoport 

Minden hétfőn és szerdán 16.00 órától 
Vezeti: Tóth Tamás 

A Kör – a térség képzőművészeinek klubja 
Minden hónap utolsó hétfőjén, 17.00 órától 
Vezeti: Óvári János 

Rétsági Fotó Kör felnőtteknek 
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Minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18.00 órától 
Vezeti: Vargáné Fidel Ágota 

Női torna és Jóga 
Minden hétfőn és csütörtökön, 
torna 18.00 órától, jóga 19.00 órától 
Vezeti: Évinger Boglárka 

 
Kedd: 
Hip-hop táncpróba 

Minden kedden 17.00 órától 
Vezeti: Kugli Kitti 

Szerda: 
Dance & Hip-hop tánccsoport 

Minden hétfőn és szerdán 16.00 órától 
Vezeti: Tóth Tamás 

Tűzzománc Kör 
Minden szerdán 16.30 órától 
Vezeti: Dovák B. József 

Electric boogie táncpróba 
Minden szerdán 17.00 órától 
Vezeti: Szeri György 

Játékos német nyelvoktatás gyerekeknek 
Minden szerdán 17.30 órától 
Vezeti: Gálik Zsófia 

Csütörtök: 
Hastánc 

Minden szerdán 17.00 órától 
Vezeti: Bernáth Gyuláné 

Német nyelvi kurzus 
Minden csütörtökön 17.30 órától 
Vezeti: Gálik Zsófia 

Női torna és Jóga 
Minden hétfőn és csütörtökön, 
torna 18.00 órától, jóga 19.00 órától 
Vezeti: Évinger Boglárka 

Péntek: 
Színjátszó csoport gyerekeknek 

Minden pénteken 16.00 órától 
Vezeti: Nagy Noémi 

Szobrász szakkör 
Minden pénteken 15.30-18.00 óráig 
Vezeti: Nagy Gabi 

Zúgófa néptánc-próba 
Minden pénteken 18.00 órától 
Vezeti: Kozák Katalin 

Spangár András Irodalmi Kör – Börzsönyi Helikon 
Minden hónap 2. péntek, 17.00 órától 
Vezeti: Krasznai Gyula 

 
A sikeres tolmácsi tábort követően sem pihentek a képzőművészeti technikák iránt érdeklő-
dők. A művelődési központ műtermében folytatódott a munka, mikoris a tiffany üvegműves 
technikával ismerkedhettek meg Nagy Gabi képzőművész irányításával.  
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A térségben egyre többen ismerik a diósjenői CivilDió Egyesület működését. A Börzsöny 
lábához simuló nyugat-nógrádi falu fiataljai ma már arra is gondolnak, hogy mindazon tapasz-
talatokat, melyeket a munkájuk során megszereztek, továbbadják a többi hasonló civil szerve-
zet felé. Az általuk szervezett tanfolyam a térség civil szervezeteit segítette. 
 
A munkaügyi központ támogatásával számos tanfolyam valósult meg az intézményünkben. A 
képző szervezetek pályáztak a munkaügyi központnál a lehetőség elnyerésére, számunkra 
pedig bevételt hoznak ezek a lehetőségek. Az elmúlt évben képeztek nálunk szociális munká-
sokat, motorfűrész-kezelőket, vagyonőröket, de volt KRESZ-tanfolyam is. Hasonló támoga-
tást élvezett az egyéni pszichológia tanácsadás, valamint a csoportos terápia is. Mindkét for-
ma a munka nélkül lévők támogatására szerveződött. Az idei évben a korábbinál is jelentő-
sebb igény mutatkozik hasonló tanfolyamok szervezére. Már beindult a motorfűrész kezelő, 
valamint a favágó tanfolyam, de pillanatnyilag is tárgyalásban állunk konyhai kisegítő, ápoló-
nőképző tanfolyamok szervezőivel.  
 
V. Az intézményben működő civil szervezetek 
 
A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig, azaz a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezé-
se, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemez-
nek. Városunkban sincs ez másképp. A mulatságok sorát a Hunyadi János Nyugállományúak 
Klubja kezdte meg. A vidám műsort igazi maszkabál követte 
 A Hunyadi János Nyugállományúak Klubja rendszeresen tartja a kapcsolatot a térség-
ben élő volt katonákkal, honvédségi alkalmazottakkal. A számukra és persze a saját tagjaik-
nak szervezett klubdélutánnal egybekötött találkozókra minden esetben meghívják a Nógrád 
Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság képviselőit is. 
 A Városi Nyugdíjas Klub hagyományos rendezvénye a nőnapi köszöntő és a nyári 
bográcsozás. Mindkét alkalommal szinte szűkösnek bizonyul a művelődési központ aulája. 

Az év vége közeledtével városunk mindkét nyugdíjas klubja alkalmat talál arra, hogy 
meginvitálja tagjait egy évzáró összegzésre. A klubestek vidám műsora, a hangulatos zene, 
s az asztalra kerülő finomságok megalapozták a jóízű beszélgetéseket. Néhányan még tánc-
ra is perdültek az év utolsó találkozóján.  

A Kereplő Néptáncegyüttes a város kulturális életének büszkén vállalt színfoltja. A 
népszokások tiszteletének, a hagyományőrzésnek legkiemelkedőbb ünnepei az általuk szer-
vezett mulatságok. A farsangi gálaműsort követően a program csúcspontja a téltemetés volt. 
A telet, a hideget, a betegséget jelképező szalmabábú elégetése vidám körtánccal járt. S 
akiknek még mindig nem volt elég a táncból, a táncházban folytathatták a mulatságot. 
 Június hónapban tanévzáró néptánc-gálára várta közönségét a művelődési központ 
színháztermébe az együttes. A gálaműsort követően Jótékonysági bálra került sor. 
 A szólás szerint „András zárja a hegedűt, azaz, e nappal véget érnek a mulatságok, 
hiszen közeleg a karácsony. Ezt megelőzően került sor a művelődési központ aulájában a Ke-
replő Néptánc Egyesület hagyományos rendezvényére, melyet Mulassunk még egyet Szent 
András havában! címmel szerveznek meg évek óta. 
 A Honvéd Baráti Kör a városunkban egykoron volt honvéd alakulat katonáinak nyújt 
találkozási alkalmakat. Ilyenkor az ország távoli részeiből is visszatérnek a rétsági tisztek és 
tiszthelyettesek. 
 
VI. Kiadványaink 
 
Hangadó 
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A korábbi évek bizonytalanságát, akadozó megjelenését követően, az elmúlt év során minden 
esetben biztonsággal jelent meg városunk havilapja, a Hangadó. Azt tűztük ki célul, hogy 
minden hónap első napján meg is jelenjen, s ennek sikerült is eleget tenni. A digitális válto-
zatnak a városi honlapon való megjelenése pedig gyakorta még ezt is megelőzte napokkal. A 
lapban minden alkalommal törekszünk az önkormányzati ülésekről való hiteles tájékoztatásra, 
a helyi érdekű rendeletek közreadására, valamint a város elmúlt hónapjának eseményeiről 
való tudósításra. A lap egyben a művelődési központ programújságja is. Annak érdekében, 
hogy a programajánlat mind szélesebb közönséghez eljusson, egy külön, saját kivitelben meg-
jelenő műsorajánlót rendszeresítettünk. 
 
Rétsági Évkönyv 
 
Tizenharmadik alkalommal jelentkezünk a Rétsági Évkönyvünkkel. Az első kötet 1997-ben 
látott napvilágot, a legutóbbi 2008-ban. Ezt követően két év kimaradt, nem lévén meg kiadá-
sának anyagi fedezete. Új számunkban, a folyamatosság érdekében a kimaradt éveket is 
szerepeltetjük a „Rólunk írták” rovatban. Így szeretnénk azt elérni, hogy ne maradjon egy űr 
azok számára, kik egykoron majd áttekintést szeretnének nyerni a város életéről. 
 Jelen számunkban folytatjuk azon híres emberek bemutatását, kik a térségünkben 
éltek és tevékenykedtek. Néhányuk munkássága még a saját településén élők számára is 
okozhat meglepetést. A hónapköszöntő fényképeket hagyományainkhoz híven a Rétsági 
Fotókör tagjai készítették. Megköszönjük közreműködésüket. 
 A lemaradást pótolandó, máris dolgozunk a következő – 2012. évi – köteten. Ennek 
azonban a nyomdaköltsége nem áll a költségvetésünkben rendelkezésre, ezért csak abban az 
esetben láthat a kötet napvilágot, ha pályázati forrás, vagy valamiféle külső támogatás ezt 
lehetővé teszi. 
 
Spangár antológia 
 
Nyolcadik alkalommal veheti a kezébe a kedves olvasó a Spangár-pályázatra beérkezett 
legjobb írásokból álló antológiát. Soha ennyi írás nem érkezett a felhívásunkra. Érkezett pá-
lyázat az ország minden részéből, de a határainkon túlról is. Mindez természetesen örömmel 
töltött el bennünket, de feladatot is rótt ránk bőven, hiszen a sok írásból nem volt könnyű 
kiválasztani a legjobbakat. A korábbi évek Spangár-díjasai voltak ebben segítségünkre. 
Köszönet érte. A nagy számú pályázat persze azt is eredményezte, hogy magasabbra tehet-
tük a megjelentetésre alkalmas írásművek mércéjét. 
 Itt szeretnénk szólni a Spangár Kör háttérsegítségének számító Börzsönyi Helikon-
ról is. A Pro Urbe-díjas Krasznai Gyula által megvalósított és üzemeltetett internetes irodal-
mi-művészeti portál az elmúlt évek alatt rengeteg kulturális értéket halmozott fel.  
 
Rétság Város honlapja 
 
Intézményünk ismét feladatul kapta, hogy a város hivatalos honlapjának felügyeletét lássa el. 
A portál ezt követően igyekszik naprakészen szolgálni információkkal az olvasóit, s adatbázi-
sát tekintve visszamenőleg is pótolni a hiányosságokat.  
 
Rétsági Televízió 
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Az önkormányzat technikai fejlesztésének köszönhetően javult a testületi ülések élő adásainak 
hangminősége. A képviselő-testületi ülések szünetében egy újítást vezettünk be. A nézők mi-
nél jobb tájékoztatása érdekében élő interjúkat készítettünk a témakörök legjobb ismerőivel. 
Legtöbb esetben olyan közérdekű témákról esett szó, melyekről azt gondoltuk szerencsés len-
ne, ha mindenki értesülne. Az interjúkból készült összeállításunkat „Vágatlanul” címet viselő 
új sorozatunkkal a hó végi magazinműsorban megismételjük. 

A Rétsági Televízió adása, szerkesztése során folyamatosan törekszünk arra, hogy 
mind részletesebben tudósítsuk nézőit a város és a térség eseményeiről, fontos történései-
ről. Az adásunkat a térség tizenöt települése fogja. Annak érdekében, hogy még szélesebb 
körben terjeszthessük információnkat, kísérleti jelleggel elindítottuk az interneten nézhető 
online adást. Már a kezdetek jó tapasztalatokkal szolgáltak, hiszen határainkon túlról is ér-
keztek visszajelzések az internetes élő adást követően.  
 A Megkérdeztük az illetékest rovatunkban mindig valami aktuális témát igyekszünk 
feldolgozni, annak érdekében, hogy minél részletesebben tájékoztassuk a közérdekű kérdések-
ről nézőinket. 
 A visszajelzések szerint sokan nézik a Sikeres rétságiak, érdekes emberek címet 
viselő sorozatunkat. Számos különleges teljesítményt, érdekes hobbit, kimagasló eredményt 
mutathattunk be ennek során. 
 Minőségi előbbrelépést jelentene, ha a képújság-adás időszaka alatt zenét is szolgál-
tathatnánk. Sokkal többen használnák ugyanis háttér-televízióként a Rétsági Televízió csator-
náját, ha szól a zene. Ezáltal viszont sokkal hatékonyabbá válhatnának a hirdetményeink, a 
város képernyőn megjelenő hivatalos közleményei is. A feladat megoldásának nincs technikai 
feltétele, hiszen ezt ma is meg tudnánk oldani. A zeneszolgáltatás következtében felmerülő 
szerzői jogdíj költsége viszont éves szinten mintegy félmillió forintot tenne ki. 
 
A Rétsági Televízió programja 
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal 
Minden hónap második kedd, 18.00 és 21.00 óra 
Kistérségi Magazin 
Minden hónap második szerda-csütörtök-péntek, 18.00 és 21.00 óra 
Kistérségi Magazin – ismétlés 
Minden hónap második szombat-vasárnap, 10.00 óra 
Kistérségi Magazin – ismétlés 
Minden hónap harmadik péntek, 16.00 óra (ill. a képviselő-testület éves munkaterve szerint) 
Élő közvetítés a Képviselő-testület üléséről 
Minden hónap utolsó kedd 18.00 és 21.00 óra 
RTV Híradó – Riportműsor összeállítás 
Benne: Hírek röviden, Programajánló, Megkérdeztük az illetékest, tudósítások és egyéb ak-
tuális filmhírek 
Minden hónap utolsó szerda-csütörtök-péntek 18.00 és 21.00 óra 
RTV Híradó ismétlése 
Minden hónap utolsó szombat-vasárnap, 10.00 óra 
RTV Híradó ismétlése 
 
VII. Pályázatok 
 
 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon a könyvtárnak a korábbi évben 
3.381.075,- Ft értékű önerő nélküli beruházást sikerült megpályáznunk. A program lezárult, 
az utófinanszírozásként jelentkező 1.197.000 Ft - 2011-ben a számlánkra megérkezett. 
 Az előző program folytatását jelenti a Társadalmi Operatív Program keretében el-
nyert további 5.000.663,- Ft, melynek előfinanszírozása révén mintegy egyharmadát már az 
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elmúlt év során megkaptuk, a hátralévő rész utófinanszírozású, s az ez év folyamán tervezett 
feladatellátást követően várható a program szerinti kifizetés, illetőleg annak megtérülése. 
 Évek óta jó kapcsolatban állunk a külügyminisztériummal, mely kapcsolat révén 
minden évben százezres nagyságrendben járulnak hozzá az európai uniós témájú dokumen-
tumok beszerzéséhez, az Európai Unió népszerűsítéséhez.  
 Ugyancsak a könyvbeszerzési keretet bővíti az érdekeltségnövelő pályázat, melynek 
segítségével az elmúlt évben 37.000 Ft támogatást nyertünk el. 
 A könyvtári kínálatunkat gazdagítja az a lehetőség, mely által a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával számos értékes havilappal és folyóirattal bővült a helyben olvasás lehető-
sége. Ez a természetbeni szolgáltatás is eléri a több mint 100.000 Ft-os nagyságrendet. Van-
nak egyéb természetbeni támogatóink is. Itt kell említeni a Márai-programban való sikeres 
szereplést, valamint a Tinta Kiadó kedvezményeit. Összességében mintegy félmilliós támo-
gatást könyvelhettünk el segítségükkel. 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán sikerrel szerepeltünk egy pályázatunkkal. Az 
itt elnyert  161.000 Ft-al a tűzzománckör munkáját kívánjuk segíteni. 
 Jelenleg is több pályázatunk van folyamatban. Az egyiktől a nagy múltra visszatekintő 
Honismereti Akadémia előadássorozatát reméljük folytatni, a másiktól pedig a kiscsoportos 
működésünk gazdagítását várjuk.  
 
VIII. A mozi 
 
Újabb kísérlet történt a rétsági filmszínház újjáélesztésére. A moziüzemet korábban is működ-
tető vállalkozó próbálkozott néhány sikerfilm levetítésével. A látogatottság azonban elmaradt 
a várakozástól. Úgy tűnik a rétsági mozi nem tudja felvenni a versenyt a modern technikát 
felvonultató filmszínházakkal. 
 Mindamellett nem maradhatott ki a filmvetítés az intézményünk életéből. Elsősorban a 
kívülről jelentkező igényeket elégítettük ki, s a saját technikai lehetőségeinkkel élve hirdet-
tünk vetítéseket. 

Egy művelődési központ életében mindig örömteli esemény, ha pótszékes telt házas 
rendezvényről adhat hírt. Így történt ez azon a filmvetítésen, hol Koltay Gábor filmrendező 
legújabb filmjét a Mindszenty József hercegprímás életéről szóló Fehér vértanú című alko-
tást mutathattuk be. A felsőpetényi és rétsági eseményeket is felvillantó film rétsági premier-
jére elsősorban a térség falvaiból jöttek érdeklődők. 

A Pünkösdi zenés áhítatot követően nézhették meg az érdeklődők a művelődési köz-
pont színháztermében Koltay Gábor Trianon című filmjét.  

A zeneiskolai tagozat kérésére vetítettük le az általános iskolás diákok számára a 
Mozart életét feldolgozó filmet. 
 A mesemozik mindig sikeresek. Elsősorban az óvodás korosztály számára kínáljuk a 
lehetőséget, de a nyári szünetben vetített matiné-előadásokra iskolások is ellátogatnak.  
 
IX. Hírünk a nagyvilágban 
 
A megyei és regionális média munkatársaival jó kapcsolatot sikerült kiépíteni. Ennek kö-
szönhető az, hogy rendszeresen tudósít a Rádió Fókusz, a miskolci regionális rádió és tele-
vízió, a Kossuth Rádió, a Magyar Távirati Iroda, az Ipoly TV, valamint a Nógrád Megyei 
Hírlap a rendezvényeinkről. 
 Az internet-nyújtotta lehetőségeket is igyekezünk kihasználni. Rendszeresen kül-
dünk információkat a megyénk, a Duna-kanyar, a Börzsöny-környéke programjait kínáló por-
tálokra. Ezek közül is kiemelkedik fontossága tekintetében retsag.net nevezetű helyi, vala-
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mint az ERIKANET nevezetű országos közművelődési portál, melyek rendszeresen a világ 
tudomására hozzák a rétsági eseményeket. 
 Több térségi helyi portál is átveszi híreinket. Így például a diósjenői honlapon rend-
szeresen megjelenik a Hangadó és a Börzsönyi Helikon is teljes terjedelmében. 

 Az Ünnepi Könyvhét alkalmából ismét meghívást kaptunk a Váci Levéltártól. Míg a 
könyvszakma ilyenkor a legnagyobb könyvkiadók kínálatát vonultatja fel, ők épp ellenkező-
leg, azoknak a „kis” kiadóknak szerveztek találkozót, melyek nem hivatásszerűen jelentetnek 
meg időről időre könyveket. Az „ünnepi könyvhétvégén” a térség könyvtárai, önkormány-
zatai, magánszemélyek és civil szervezetek kínálták és mutatták be portékáikat. Megyénket 
a Nógrád Megyei Levéltár és a művelődési központunk képviselte. Kiadványlistánk kínálatát 
tekintve nem kellett szégyenkeznünk. 
 
X. A Civil Szervezetek Háza 
 
A Civil Szervezetek Háza immár nem tartozik az intézmény telephelyei közé. Miután azon-
ban a volt hátsó traktusában található a helytörténeti állandó kiállítás, mégis gyakorta vi-
szünk oda vendégeket. Sajnálattal kell azonban azt is megállapítanunk, hogy az épület jelen-
legi környezete nemigen méltó arra, hogy oda vendégeket hívjunk. 
 
XI. A működés feltételei 
 
Személyi feltételek 
 
A megnövekedett feladatmennyiséget az utóbbi években jelentősen lecsökkent személyi 
állománnyal kell megoldanunk. Tovább fokozza nehézségeinket, hogy az intézmény túlter-
heltsége és a szabad kapacitásának hiánya miatt egyre több rendezvény csúszik át a hétvé-
gi időszakra. Ezek kiszolgálása azonban nem kis feladatot jelent úgy, hogy mindeközben ne 
lépjük át a munka törvénykönyve által előírt kötelezettségeinket. Az elmúlt év során nem volt 
lehetőség közmunkás segítő igénybevételére sem. E tekintetben azonban – legalábbis a 
könyvtár vonatkozásában máris kaptunk segítséget az önkormányzattól és a munkaügyi 
központtól. 
 
Tárgyi feltételek 
 

Az intézményi felújítás, karbantartás vonatkozásában a korábbi évekhez hasonlóan 
szerepeltettük a költségvetés tervezetében a vizesblokk felújítását. Sajnos az elmúlt évek 
során e gond megoldásának az önkormányzat nem tudta biztosítani az anyagi fedezetét. A 
vizesblokk állapota immár nem méltó a városhoz, annál is inkább, hiszen nem csupán a 
nagyrendezvények kiszolgálását kell ellátnia, hanem ez szolgál a város egyetlen nyilvános 
illemhelyéül is. Örömmel nyugtáztuk azt a törekvést, hogy a városrehabilitációs program ke-
reteiben ez a gond is megoldódna, sőt az aula és az intézmény előtti tér felújítása során is 
egy, a vendégfogadásra méltóbb környezetet nyújthatunk. 

Továbbra is gondot okoz a kazánház állapota. Jelenleg sem működik az egyik kazá-
nunk, ami nagy tél esetén gondot okozhat. Az évek óta megvalósítani tervezett keringtető 
szivattyú pedig a fűtés hatásfokát, gazdaságosságát fokozná. 

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

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

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

A hangosítási rendszereink is egyre kevésbé felelnek meg az elvárt követelmények-
nek. Gyakorta kényszerülünk arra a költség-takarékosság érdekében, hogy egy-egy hivatá-
sos művész előadását a mi erősítő-rendszerünkkel hangosítsunk, ez viszont immár nem 
minden esetben felel meg az elvártaknak. A gyakori szállítás és a szabadtéri használat foko-
zott elhasználódást is eredményez a műszerekben. 

Nagy gondot okoz számunkra a mobil színpad állapota. Több mint másfél évtizede 
szolgálja a szabadtéri rendezvényeket, s állapota folyamatosan romlott. Egy-egy táncegyüt-
tes fellépése esetén nem kis izgalmat jelent. Folyamatosan igyekszünk javítani az elemeket, 
de az igazi megoldást csak egy új színpad jelenthet. 
 
XII. Rendezvényterv a 2012. évre 
 
Az alábbi tervezet csupán a legjelentősebb események, az év elején tervezhető programokat 
tartalmazza. Menet közben a sorozat minden bizonnyal jelentősen gazdagodni fog. Ez első-
sorban annak tudható be, hogy mindig jelentkeznek olyan lehetőségek, amelyek megraga-
dásával kínálatunk sokszínűsége előnyére változik. Pillanatnyilag is tárgyalásban állunk 
olyan programok tekintetében, amelyek megítélésünk szerint érdeklődésre tarthatnak szá-
mot, ám ezek esetében sem az időpont, sem a lebonyolítás feltétele még nem tisztázott any-
nyira, hogy szerepeltessük a tervezetben. 
 
Minden hónap első hetében 
a művelődési központ aulájában 
Előtéri kiállítás 
 
Kiállítások a művelődési központ galériájában: 
Március, Április, Május (tűzzománc, agyag), Augusztus (fotó), Szeptember, November (gobe-
lin) 
 
Gyermek színházi előadások: 
Január, Április, November 
 
Felnőtt színházi előadás: Balassagyarmati Színjátszó Kör (időpont egyeztetés alatt) 
 Petőfi Musical Stúdió (2012 őszén) 
 
Január 10. kedd 
a művelődési központ aulájában 
Előtéri kiállítás 
 
Január 13. péntek, 17.00 órától 
a könyvtárban 
Spangár Estek 
Irodalomról nem csak tollforgatóknak 
 
Január 14. szombat 
a művelődési központ színháztermében 
a rétsági szakközépiskolai tagozat 
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szalagavató ünnepsége 
 
Január 15. vasárnap, 15.00 órától 
a művelődési központ színháztermében 
Ökumenikus imadélután 
 
Január 16. hétfő, 18.00 órától 
a művelődési központ társalgó termében 
a Rétsági Fotó Kör rendezvénye 
Dia-show készítés 
Juhász József bemutató előadása 
 
Január 17. kedd, 14.00 órától 
a művelődési központ színháztermében 
Arany János: A nagyidai cigányok 
Gál Tamás és Bodonyi András előadása 
 
Január 20. péntek, 17.00 órától 
a könyvtárban 
Magyar Kultúra Napja alkalmából 
Ünnepi műsor, novella-pályázat eredményhirdetése 
 
Január 21. szombat 
a művelődési központ aulájában 
A Kereplő Néptánc Egyesület 
Évnyitó rendezvénye 
 
Január 28. szombat 
a művelődési központ aulájában 
a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja 
Farsangi összejövetele 
Február 1. szerda 
a művelődési központ aulájában 
Előtéri kiállítás: Válogatás Varga Szabolcs fotóiból 
 
Február 5. vasárnap 
a művelődési központ színháztermében 
Horgászgyűlés 
 
Február 10. péntek, 17.00-21.00 óráig 
a művelődési központ színháztermében és aulájában 
az általános iskola felső tagozatának 
Farsangi bálja 
 
 
 
Február 10. péntek, 17.00 órától 
a könyvtár olvasó részlegében 
Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak 
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör felolvasóestje 
 
Február 11. szombat 
a művelődési központban 
a Városi Nyugdíjas Klub 
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Farsangi rendezvénye 
 
Február 15. szerda, 14.00 órától 
a művelődési központ társalgó termében 
Mit kell tudni a jógáról? 
Évinger Boglárka előadása 
 
Február 18. szombat 
a művelődési központban 
a Kereplő Néptánc Egyesület 
Farsangi mulatsága 
14.00 műsor, 16.00 táncház 
 
Február 20. hétfő, 17.30 órától 
Diósjenőn a Szentgyörgyi Iskolagalériában a Rétsági Tűzzománc Kör kiállítása 
Művészeti vezető: Dovák B. József 
Alkotók: Baranyai-Bőgér Katalin, Bázlik Matild, Bóna Zsombor, Csombokné Bőgér Eszter, 
Dovák Panka Gyopárka, Dovák Zsombor Álmos, Katona Kamilla, Kelemen Gréta, Kővári 
Éva, Lőrincz Lilla, Lőrinczné Kordics Katalin, Ludányi Lászlóné, Majer Szilvia, Mátyásiné Bán 
Ágnes, Németh Edina, Pekáryné Mindszenti Csilla, Szabados Boglárka, Terman Józsefné, 
Varga Zsolt, Vargáné Gyöngyössy Judit, dr. Várszegi Andrea, Várszegi István 
Megnyitja: Végh József 
Közreműködik: Dovák Panka Gyopárka (hegedű), Cs. Nagy András (zongora) 
Megtekinthető: február 27-ig. 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat első kiállítási helyszíne. 
 
Február 26. vasárnap, 15.00 órától 
a művelődési központ színháztermében 
Nagyböjti evangélizáció 
Igét hirdet: Csuka Tamás – református lelkész (Vác-Alsóváros) 
Lelki gondozói szolgálatáról beszél: Csuka Tamásné – lelkipásztor (Váci Fegyház és Börtön 
munkatársa); Közreműködik: Lengyelné Zsoldos Emőke – zenetanár billentyűs hangszeren, 
gitáron (Rétság)  
 
Március 8. csütörtök 
a művelődési központ aulájában 
Előtéri kiállítás Nőnap alkalmából a Rétsági Fotó Kör felvételeiből 
 
Március 9. péntek, 17.00 órától 
a könyvtár olvasó részlegében 
Spangár Estek – Irodalomról nem csak tollforgatóknak 
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör felolvasóestje 
 
Március 11. vasárnap, 15.00 órától 
a művelődési központ színháztermében 
Filmvetítés: 
Devictus Vincit 
Színes, magyar tévéjáték, 147 perc, 1994. 
Főszereplők: Jordán Tamás, Patkós Irma, Némethy Ferenc, Sinkó László, Kállai Ferenc, 
Szabó Gyula 
Rendezte: Mihályfy Sándor 
Belépés ingyenes 
 
Március 14. szerda, 8.00 órától 
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a művelődési központ színháztermében 
az általános iskola megemlékezése nemzeti ünnepünkről 
 
Március 15. csütörtök, 18.00 órától 
a művelődési központ színháztermében 
Városi megemlékezés Nemzeti Ünnepünk alkalmából 
Ünnepi köszöntőt mond: Mezőfi Zoltán Rétság város polgármestere 
A rendezvény keretén belül: Kitüntetések átadása, ’48-as emléktáblák megkoszorúzása 
 
Március 17. szombat 
a művelődési központban 
a Hunyadi Nyugdíjas Klub Nőnapi rendezvénye 
 
Március 20. kedd, 17.00 órától 
a könyvtárban 
Családozó sorozat első előadása: Várom a párom 
Párkeresőknek, hogy megtalálják – pároknak, hogy megerősítsék – szülőknek, hogy tanítsák 
Belépődíj: 500 Ft; Info: 70/679-0280; emmausz.d@gmail.com 
 
Március 22. csütörtök, 18.00 órától 
a művelődési központ társalgótermében 
Honismereti akadémia 1. 
Előadás és kiállítás a Víz Világnapja alkalmából 
Házigazda: Balog István 
 
Március 25. vasárnap 
a művelődési központ színháztermében 
a Kereplő Néptánc Egyesület szervezésében 
a csíkszeredai Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes előadása: 
János vitéz „táncos képek kicsiknek és nagyoknak, Petőfi Sándor műve nyomán” 
 
Március 27. kedd, 17.00 órától 
a könyvtárban 
Családozó sorozat következő előadása: Ádámok 
Belépődíj: 500 Ft 
 
 
 
Március 30. péntek, 17.00 órától 
a művelődési központ színháztermében és aulájában 
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda Jótékonysági rendezvénye 
 
Április 5. csütörtök 
Ipolyságon a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galériában 
Hontianske Múzeum a Galéria Ľudovíta Simonyiho v Šahách (93601 Šahy, J.Rotaridesa 13) 
a Rétsági Tűzzománc Kör kiállítása 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat második kiállítási helyszíne. 
Megtekinthető: április 21-ig. (Installáció: 2-5.) 
 
Április 3. kedd 
a művelődési központ színháztermében 
Zeneiskolai koncert 
 
Április 3. kedd, 17.00 órától 
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a könyvtárban 
Családozó sorozat következő előadása: Évák 
Belépődíj: 500 Ft 
 
Április 10. kedd, 17.00 órától 
a könyvtárban 
Családozó sorozat következő előadása: Házas-pár-bajok 
Belépődíj: 500 Ft 
 
Április 11. szerda, 17.00 órától 
a művelődési központban 
Költészet Napja 
Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása 
 
Április 13. péntek, 17.00 órától 
a könyvtárban 
A Spangár Irodalmi Kör összejövetele 
 
Április 17. kedd, 14.00 és 16.00 órától 
a művelődési központ kiállító termében 
Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása 
 
Április 17. kedd, 17.00 órától 
a könyvtárban 
Családozó sorozat következő előadása: Hogyan neveljünk tökéletes gyermekeket? 
Belépődíj: 500 Ft 
 
Április 21. szombat 
a művelődési központ színháztermében 
Kapcsolat kulcs 
Kistérségi gyermek filmszemle 
 
 
 
Április 22. vasárnap 
a művelődési központ színháztermében 
Megemlékezés Mindszenty József bíboros, hercegprímás születésének 120. évfordulója al-
kalmából 
 
Április 23. hétfő, 18.00 órától 
a művelődési központ társalgótermében 
Honismereti akadémia 2. 
Előadás és kiállítás a Föld Napja alkalmából 
Házigazda: Balog István 
 
Április 24. kedd, 17.00 órától 
a könyvtárban 
Családozó sorozat következő előadása: Gyermek-kúra 
Belépődíj: 500 Ft 
 
Április 27. péntek, 18.00 órakor 
Vácott, a Madách Imre Művelődési Központban 
A Kör – a Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár képzőművészeti klubjának – kiállí-
tása 
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A tárlatot megnyitja: dr. Végh Károly – irodalomtörténész 
Közreműködik: Havasréti Pál – népzenész, zenetanár 
Megtekinthető: május 24-ig. 
 
Május 1. kedd 
a Sportkombinátban 
Városi Majális 
sport és szórakoztató programok 
A nagyoroszi Luze-rock Együttes koncertje 
A Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje 
Rekop György – stand up comedy 
 
Május első és második hetében 
a művelődési központban és a könyvtárban 
Az Európai Unió Napja (máj.9.) 
- Uniós esték Rétságon – előadás 
- Könyvkiállítás – vetélkedő gyerekeknek 
 
Május 2. kedd, 17.00 órától 
a könyvtárban 
Családozó sorozat következő előadása: Nevelés mesterfokon 
Belépődíj: 500 Ft 
 
Május 11. péntek, 17.00 órától 
a könyvtárban 
A Spangár Irodalmi Kör összejövetele 
 
 
 
 
Május 16. hétfő 
Vácon a Cházár András Iskola galériájában 
a Rétsági Tűzzománc Kör kiállítása 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat harmadik kiállítási helyszíne. 
 
Május 19. szombat 
a művelődési központban 
a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye: Katonai találkozó 
 
Május 23. szerda, 9.00-14.00 óráig 
a művelődési központ színháztermében 
Szociális Igazgatás Országos Egyesülete 
Nógrád megyei Tagozat szakmai napja 
 
Május 23. szerda 
a művelődési központ galériájában 
a Rétsági Tűzzománc Kör és Szobrász Szakkör kiállítása 
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott sikeres pályázat negyedik kiállítási helyszíne. 
 
Június eleje 
a könyvtárban: 83. Ünnepi Könyvhét 
megemlékezés, író-olvasó találkozó, irodalmi és könyvtárhasználati foglalkozás gyerekeknek 
 
Június első vagy második péntek 
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a művelődési központban 
a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda ballagó csoportjának évzáró műsora 
 
Június 9. szombat, 17.00 órától 
a művelődési központ színháztermében 
a Kereplő és Aprócska Gyermek Néptánc Együttes Évzáró rendezvénye 
 
Július 28. szombat 
a művelődési központ aulájában 
a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye: Bál 
 
Augusztus 20. hétfő 
a Nagyparkolóban 
Szent István napi ünnepség 
 
Augusztus 29. szerda, 18.00 órától 
a művelődési központ galériájában 
a Magyar Fotográfia Napja alkalmából A Rétsági Fotókör kiállítása 
Megtekinthető: szeptember 15-ig. 
 
 
Szeptember 
Előadások: 
- Uniós esték Rétságon 
- Anyatejes táplálás világnapja (a Védőnői Szakszolgálat rendezvénye) 
- Őszi Könyvtári Hetek 
 
Szeptember utolsó hetében 
A Magyar Népmese Napja 
Benedek Elek születésnapján (szept.30.) országszerte programokkal, rendezvényekkel ün-
nepeljük meg a népmese napját 
 
Szeptember 15. szombat 
a Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye: Bográcsozás 
 
Szeptember 19. szerda 
a művelődési központ galériájában 
Fa és faragás 
Szűcs József fafaragó és Végh Borbála Karolina festő közös kiállítása 
Megtekinthető: október 13-ig. 
 
Október közepén 
Felnőtt színházi előadás 
 
Október 13. szombat 
a városban, a Nagyparkolóban és a művelődési központban 
Szüreti felvonulás és mulatság 
 
Október 18. csütörtök 
a művelődési központ galériájában 
Sógor Endre kiállítása 
Megtekinthető: november 10-ig. 
 
Október 23. kedd, 18.00 órakor 
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a művelődési központ színháztermében 
Városi megemlékezés 
Ünnepi műsor, kitüntetések átadása 
 
Október 28. vasárnap, 14.00 órától 
a volt laktanya előtti Mindszenty emlékparkban 
Megemlékezés, a Mindszenty és a Pallavicini emlékmű megkoszorúzása 
 
November 10. szombat 
a művelődési központ színháztermében és aulájában 
Térségi nyugdíjas találkozó 
 
November 14. szerda 
a művelődési központ galériájában 
a Rétsági Gobelin Kör kiállítása 
Megtekinthető: december 8-ig. 
 
November 24. szombat, 15.00 órától 
a művelődési központban 
a Kereplő Néptánc Egyesület 
András-havi mulatsága 
 
December elején 
a könyvtárban 
Gyermekkönyvhét: rendhagyó irodalomóra, író-olvasó találkozó 
 
December 15. szombat 
a művelődési központban 
a Városi Nyugdíjas Klub 
évzáró rendezvénye 
 
December 21. péntek 
a művelődési központban és a Nagyparkolóban 
Mindenki Karácsonya 
Kézműves foglalkozások, filmvetítés, színháztermi produkciók, köszöntő, kötetlen beszélge-
tés a karácsonyfa körül… 
 
December 29. szombat 
a művelődési központban 
a Hunyadi Nyugdíjas Klub évzáró rendezvénye 
 
Istentiszteletek a művelődési központban: 
Református egyház: 
Minden hónap 1. és 3. vasárnap, 8.00-9.30-ig 
 
Rétság, 2012. március 6 
 
 
 
         Végh József 
             igazgató 
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény művelődési központ 
előterjesztéséhez 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését áttekintettem. Az anyaggal kapcso-
latban részletes (képviselői) véleményemet a bizottsági ülésen fejtem ki. Itt csupán azt, ami a 
feladatom, tanácsnoki véleményezéssel ellátni, hogy tárgyalható-e és melyek a legfontosabb 
értékelésre vonatkozó szempontok. 
 
Az intézmény előző évi munkájáról szóló beszámoló igen részletes. Szinte minden mozzana-
tot feldolgoz az előző esztendő eseményeiből. Pontos tájékoztatást ad arról, mi történik az 
intézmény falai között. Ennek alapján a beszámolót elfogadásra javaslom. Különösen ki-
emelhető az a tevékenység, ahogyan a külső rendezők, társintézmények, civil szervezetek 
programjait befogadták, és az összes feltételrendszer biztosításával segítették. Ezen ese-
mények a művelődési központ munkájának gerincét tették ki a 2012-es esztendőben. 
 
Ugyanakkor nem titkolhatom, a munkatervi rész ebben a formában nehezen kezelhető szá-
momra, és mindenki számára aki – akár egy pályázathoz, felügyeleti vizsgálathoz, vagy 
bármihez – az intézmény munkatervét kérné. Álláspontom szerint ennek külön kezelhető 
dokumentumnak kell lennie. 
 
A dolog története az, hogy valamikor az intézmény januárban beadta a munkatervét, majd 
beszámolt februárban. Akkor nekem is az volt a javaslatom, hogy ezt egy ülés keretében is 
meg lehet tenni, hiszen az éves munka irányvonalát, tennivalóit az előző évi teljesítés függ-
vényében, a pénzügyi feltételek alapján lehet meghatározni. Ebből a helyzetből adódott az-
tán, hogy a két dokumentum eleinte külön iratként, de egymáshoz fűzve került benyújtásra, 
(pl. 2007) aztán valamiért egy szövegkeretbe összefésült egyetlen irattá vált. Ilyen módon 
nehéz meghatározni mi is konkrétan az intézmény terve a 2012-es esztendőre, és mi az ami-
ről 2013-ban be kell számolnia. A szöveg közé épített néhány elképzelés, másutt inkább az 
akadályok közlése nem helyettesítheti az önálló dokumentumot. 
 
Az a tény, hogy az önkormányzat munkatervében egy napirend keretében szerepel, nem 
jelenti azt, hogy ezek összemoshatók. Még az ott feltüntetett szóhasználatban sem. 
 
Az helyes dolog, ha a rendezvényterv mellékelve van, de ez csupán tájékoztatást szolgál, de 
nem helyettesíti a munkatervet. Ilyen módon azt a testület tudomásul veszi, de nem jóvá-
hagyja, hiszen akkor módosításokról is döntenie kellene. Nem, ebben az intézmény önállóan 
jár el a munkatervi feladatok alapján alakítja ki rendezvénytervét. 
 
Javaslom, hogy készüljön egy külön irat, csak a munka tervével. Ebben kerüljenek megha-
tározásra a 2012-es év intézményi munkájának főbb jellemzői, a kiemelten kezelt, esetlege-
sen új célok, azok megvalósításának módszerei, eszközei és feltételei. Ilyen – csupán a pél-
da kedvéért – hogy az intézménynek meg kellene fogalmazni, mit tesz a 14-18 éves korosz-
tály kulturális ellátása és intézménybe vonzása érdekében, vagy a 18-30 éves korosztállyal 
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való rendszeres kapcsolattartás és kulturális alkalmak megteremtésére. Vagy milyen reális 
fejlesztési elképzeléseket fogalmaz meg a Rétsági Televízió műsorának bővítésére, stb. 
Ezek ugyanis nem következnek a rendezvények felsorolásából. A példák persze sorolhatók, 
de ezen célokat is az intézménynek magának kell megfogalmazni.  
Értelemszerűen érinteni kell a tárgyi személyi feltételeket. Ezek között például a felújítással 
összefüggő helyzet kezelését, és a feladatok részbeni megoldásának módjait, valamint azt a 
tényt, hogy az így korszerűbbé váló intézményi tér milyen szakmai területeken hozhat tartal-
mi gazdagítást. 
 
Úgy gondolom, ezért nem szükséges még egy ülésen újratárgyalni a munkatervet, de javas-
lom, hogy az intézményvezető készítsen egy ilyen dokumentumot és azt a következő PVB 
ülésen mutassa be. 
 
Az előterjesztés tárgyalását, és elfogadását – esetlegesen a fenti kiegészítésekkel – javas-
lom. 
 
Rétság 2012. március 13. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti :Vargáné Fodor Rita:               

SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. március 23-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 jegyzőkönyvben rögzített elvárása, hogy valamennyi szerződést, megállapodást 
csak jóváhagyást követően lehet aláírni. 
 

I. Városi Művelődési Központ támogatási szerződésének utólagos jóváhagyása 
 
A Városi Művelődési Központ pályázatot nyert a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságánál a Tűzzománc 
kör kialakításához szükséges szakmai anyagok beszerzésére. A szerződést február 17-én készítette el 
az Igazgatóság. A szerződést két testületi ülés között alá kellett írni. A Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság Elnökével egyeztetve, a pályázat megvalósításának elősegítése érdekében a szerződés alá-
írása megtörtént.  
 
A leírtak alapján kérem, hogy a Támogatási Szerződést utólagosan jóváhagyni szíveskedjenek. 
 

II. Közoktatási támogatásról szóló Támogatási Megállapodás jóváhagyása 
 
A Rétsági Kistérség Többcélú Társulása a központi költségvetéstől igényelt normatíváiból az Általános 
Iskola Intézményfenntartó Társulásra támogatást biztosít. Minden évben az októberi statisztikában sze-
replő tanulólétszám alapján kapjuk a támogatást. A Társulás megküldte a 2012. évi Támogatási Megál-
lapodás tervezetét, melynek a jóváhagyását kérem. 
 

III. Megállapodás a Kölyöksziget Alapítvánnyal támogatás felhasználásáról 
 
A február havi testületi ülésen Dr. Katona Ernő alpolgármester lemondott éves tiszteletdíjáról és költ-
ségtérítéséről a Kölyöksziget Alapítvány javára.  
 
A testületi elvárásnak eleget téve kérem a megállapodás jóváhagyását. 
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IV. Szállítói keretszerződés 
 

Az Általános Iskola igazgatója kéri a Napközi konyha beszállítójával, az UNIVER COOP Zrt-vel, Szer-
ződés jóváhagyását. 
 
A szerződés partneri adatokat képező része nem az aktuális adatokat tartalmazza. A 2012. évi válto-
zások miatt valamennyi intézmény köteles átkötni a szerződéseit az intézmény nevére és adószámára. 
A melléklet tervezet még a régi adószámot tartalmazza, tehát mindenképp javításra szorul. 
 
A szerződés véleményem szerint erősen egyoldalú, kizárólag a szállító érdekeit védi. Mindenképp vé-
lemény különbséget javaslok megfogalmazni. Az első oldal utolsó két bekezdésétől javaslok módosí-
tást. Problémám az inkasszókkal van. Késedelmi kamat felszámítása esetén a Szállító jogosult azon-
nali beszedési megbízást benyújtani, valamint … ha a Vevő 10 napot elérő késedelembe esett a Szállí-
tó jogosult azonnali beszedési megbízáson kívül követelését bírói úton, illetve végrehajtási eljárás so-
rán érvényesíteni.  
Nem tartom „jó partneri” szándéknak azt, hogy egy esetleges számlarendezési ügyben a Vevőnek le-
hetősége sem legyen igazolásra, indokolásra, a Szállító állítása azonnali beszedési megbízást, bírósá-
gi eljárást, végrehajtást vonjon maga után.   
… A visszáruk pénzügyi rendezése átutalással vagy számla nettósítással, illetve kompenzálással tör-
ténet..  Szerencsésebb lenne konkrétan meghatározni a rendezés módját.  
 
A szerződés-tervezet több szempont miatt a megküldött formában nem támogatható, átfogalmazása 
szükséges. 

 
2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
----- 
 
3 Határozati javaslatok 

I. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tűzzománc Kör kialakításához 
szakmai anyagok beszerzése pályázat Támogatási Szerződésének jóváhagyásáról készített előter-
jesztést. 
 
A Képviselő-testület a Támogatási szerződést a melléklet alapján jóváhagyja. 
 

II. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társu-
lás által megküldött Támogatási Megállapodás tervezetet az Általános Iskola Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi támogatásáról. 
 
A Képviselő-testület a Támogatási Megállapodás a melléklet szerint jóváhagyja. Felkéri Dr. Katona 
Ernő alpolgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: Dr. Katona Ernő alpolgármester 
 
 

III. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Katona Ernő alpolgármester tisz-
teletdíj és költségtérítés felajánlásáról készített megállapodás tervezetést. A megállapodást az aláb-
biak szerint jóváhagyja  
 
Szám: 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Kölyök-
sziget Alapítvány – képviselő: …………………….. kuratórium elnöke – között Dr. Katona Ernő 
tiszteletdíj felajánlás átcsoportosítás alapján, támogatása tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …../2012.(…….) számú hatá-
rozatával 2012.évre a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Kölyöksziget Ala-
pítvány részére 904.200 Ft  azaz Nyolcszázharmincnyolcezer-kettőszáz forint önkormányzati támo-
gatást biztosít. A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 890301-5. 
 
 
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel: 
 -   Civil szervezetek támogatása (alapító okirat szerinti támogatásokra)  904.200 Ft 
 
A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe. 
 
  
3.) A Kölyöksziget Alapítvány vállalja, hogy csak 2011. évi CLXXV. törvény alapján bejegyzett civil 
szervezetet támogat. 
 
4.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civilszervezetek támogatására tervezett keret terhére az 
Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet vezetett 64000060-10056181 számú számlájára idő-
arányosan a megállapodás aláírását követően utalja át. 
 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költsé-
gekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támoga-
tott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 30 napon 
belül kell elszámolni.  
 
6.) A támogatott rendszeresen, de évente legalább két alkalommal tájékoztatást ad a médiának 
(Hangadó, Rétság Tv) a kiemelkedő eseményekről értesíti a főszerkesztőt. Vállalja, hogy reklám-
anyagain feltünteti, rendezvényein ismerteti, hogy a szervezet számára támogatást nyújt Rétság 
Város önkormányzata.  
 
7.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső 
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. 
 
Rétság, 2012. …………… 
 
 
Mezőfi Zoltán                         ……………………………..   
Polgármester                                              kuratórium elnöke  
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Határidő: 2012. március 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

IV. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az UNIVER COOP Zrt-vel köttetendő 
Szállítási Keretszerződés tervezetét. 
 
A szállító által megküldött szerződés-tervezet melléklet szerinti példányát a Képviselő-testület nem 
fogadja el. 
 
A Szállítási keretszerződést az Általános Iskola nevére és adószámára kell átírni. A Képviselő-
testület nem járul hozzá, hogy a késedelmi kamat, a 10 napon túli tartozás azonnali beszedési meg-
bízáson kívül bírói úton, illetve végrehajtási eljárás során kerüljön érvényesítésre. 
A szerződésben a visszáru rendezési módját konkrétan meg kell határozni. 
 
A Képviselő-testület felkéri Borosné Gellai Katalin igazgatót egyeztetések folytatására a szállítóval a 
kifogásolt részek rendezése érdekében. 
 
Határidő: 2012. április 13. 
Felelős: Borosné Gellai Katalin iskolaigazgató 
 
 
Rétság, 2012. március 6. 
 
 

 
Vargáné Fodor Rita 
      pü.csop.vez. 

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

 
 

Hutter Jánosné 
       jegyző 
 
 

SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA 
 

Az előterjesztések alapján összeállított határozati javaslatokat támogatom. Az előterjesztés tárgya-

lását javaslom. 

 

Majnik László 

tanácsnok 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti    : Salgai György városgondnok 

2012.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV ELFOGADÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. március 23-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 

 
A költségvetési rendelet elfogadásával a képviselő-testület meghatározta az önkor-
mányzat karbantartási és felújítási feladatainak keretét. Az intézményi karbantartási 
terveket az intézmény vezetőktől bekértük, melyek az előterjesztés mellékletét képe-
zik. Felsoroltak alapján a 2012.évre tervezett karbantartási felújítási munkák javasolt 
ütemezése a határozati javaslat mellékletét képezi  
 

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 

 
A Tisztelt Képviselő-testület 2011.március 25-i ülésén fogadta el 2011.évi karbantar-
tási tervét. 
A karbantartási tervben foglaltakból elkészült, illetve végrehajtásra került: 

• :Utak kátyúzása, padkázása: közfoglalkoztatásban nagy részben megvalósult 
Rózsavölgyi út, Körtefa utca, Szőlő út 

• Mart aszfaltos javítás: Jászteleki út, Tölgyfa út, Szérűskert út 
• csapadékvíz elvezetés, árok karbantartás: Nyárfa út, Takarék út, Iskola-

tér,Rózsavölgyi út átjárók és árkok - közfoglalkoztatásban folyamatos 
• temető villanyoszlop cseréje megtörtént, József A.utcai oszlop ügyében meg-

keresés megtörtént, több hibás oszlopról nem tudunk 
• Temető előtető és urnafal építési munkálatainak befejezése 
• Óvoda: Falikút felszerelése, vízelvezetés; sarokkerítés, támfal aljzatának meg-

javítása; az udvar lezárása hátsó kapu visszaállítása; csatorna javítások és 
tisztítás is; 

• Város területén egynyári virágok helyének előkészítése, kiültetése, fák, rózsák 
tavaszi metszése, Parkok, zöldterületek tavaszi előmunkálatainak elkészítése, 
takarítása, Parkok, zöldterületek takarítása, fűnyírás, zöldhulladék összegyűj-
tése és elszállítása; 

• Temető folyamatos karbantartása, kaszálás 
• Éves rendszeres lomtalanítás megszervezése, kihirdetése és a hulladékok el-

szállíttatása 
• Téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés előkészítése, árajánlatok bekérése, 

döntés előkészítés: Téli hó eltakarítás lebonyolítása, utak, járdák, közterületek 
csúszásmentesítése. 
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A karbantartási tervben foglaltakból folyamatban van, illetve folyamatos végrehajtást 
igényel: 

• közvilágítás bővítése: Laktanya- Járóbeteg Ellátó Központ (ideiglenesen a 
közvilágítás megoldása megtörtént, tervezése folyamatban van) 

• Óvoda: Udvari játékok festése, karbantartása folyamatos 
• Illegális szemétlerakások megszüntetésére folyamatos hatósági ellenőrzés, 

szükséges intézkedések 
A karbantartási tervben foglaltakból nem került végrehajtásra: 

• járdafelújítás 
• Művelődési központ: Vizesblokk felújítás; Kazánház, keringtető szivattyú; 
• Polgármesteri Hivatal: hófogók cseréje 
• Önkormányzati játszóterek karbantartása, kihelyezett játékok mázolása, ho-

mokozók felújítása 
•  3. osztály emeleten lévő terme: penészes, beázott fal felújítása 
• iskola egészségügyi tisztasági és egyben higiéniai festése 
• Tetőszerkezeten ablakok, széldeszka festése, kezelése, 

 
3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 
1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat 
feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: … a vízrendezés és a csapa-
dékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterü-
letek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság bizto-
sítása; … az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga hatá-
rozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely felada-
tokat, milyen mértékben és módon lát el. 
 

4) HATÁROZATI JAVASLAT 
„A” 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a 2012.évi karbantartási feladattervet 
megismerte és az alábbiak szerint elfogadja:  

 
2012.évi feladatterv 

Fejlesztési, karbantartási és köztisztasági feladatok ütemezése 
 

1. Közművek 
utak, járdák karbantartása 
 
1/1.  Feladat: Utak kátyúzása, padkázása:  

tervezett költség: ------ Ft 
szakember igény: külső munkaerő, és közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje:  június- július hónap 
Határidő: 2011.augusztus 15. 
Felelős: polgármester 

 
½. Feladat: Járda felújítás, csapadékvíz elvezetés, árok karbantartás 

tervezett költség: ------ Ft 
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szakember igény: külső munkaerő, és közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: Július –augusztus hónap 
Határidő: 2011.szeptember 01. 
Felelős: polgármester 

 
2. Villanyhálózat 

 
2./1.  Feladat: közvilágítás bővítése: Laktanya- Járóbeteg Ellátó Központ 

tervezett költség: 1.600.000 Ft + ÁFA 
szakember igény: külső munkaerő  
megvalósítás javasolt ideje: --- 
Határidő: 2012.szeptember 
Felelős: polgármester 
 

2./2. Feladat: meghibásodott, veszélyes villanyoszlopok felmérése, karbantartás meg-
rendelése 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: külső munkaerő  
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
3. Fejlesztési felújítási, karbantartási feladatok 

 
NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA  
3/1. feladat: Falikút felszerelése, vízelvezetés  

tervezett költség: 1.500 Ft 
szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember 
megvalósítás javasolt ideje: Április eleje 
Határidő: 2012.április 15. 
Felelős: óvodavezető 

 
3/2. feladat: Sarokkerítés, támfal aljzatának megjavítása 

tervezett költség: 1.500 Ft 
szakember igény: külső munkaerő 
megvalósítás javasolt ideje: március vége 
Határidő: 2011.április 15. 
Felelős: óvodavezető 

 
3/3.feladat: Csoport fürdőszobai csőszifonok cseréje, baleset és megrongálódás mi-
att 

tervezett költség: 12.000 Ft 
szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határidő: folyamatos 
Felelős: óvodavezető 

 
3/4.feladat: Csatorna javítások  
tervezett költség: 5.000 Ft 

szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember 
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megvalósítás javasolt ideje: május 
Határidő: május 30 
Felelős: óvodavezető 

3/5.feladat: Udvari játékok festése, karbantartása 
tervezett költség: 33.000 Ft 

szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segédmunka 
megvalósítás javasolt ideje: augusztus 
Határidő: augusztus 31 
Felelős: óvodavezető 

 
3/6.feladat: Tetőszerkezeten ablakok, széldeszka festése, kezelése, állagmegóvás 
tervezett költség: 80.000 Ft 

szakember igény: Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segédmunka 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határidő: folyamatos 
Felelős: óvodavezető 

 
3/7.feladat: Felbontott tetőanyag elszállítása a padlástérből, valamint a keletke-
zett lyukak helyreállítása, esetleges padlástér szigetelés 
tervezett költség: felmérés után 

szakember igény:szülői támogatás + Hivatal alkalmazásában lévő szakember 
megvalósítás javasolt ideje: július 
Határidő: augusztus 31 

Felelős: óvodavezető 
 

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
3/8. feladat: Vizesblokk felújítás 

tervezett költség: 3.125.000 Ft 
szakember igény: külső munkaerő 
megvalósítás javasolt ideje:július hónap 
Határidő: 2011.augusztus 10. 
Felelős: igazgató 
 

3/9. feladat: Kazánház, keringtető szivattyú  
tervezett költség: 375.000 Ft (forráshiányos mellékletben) 
szakember igény: külső munkaerő 
megvalósítás javasolt ideje:augusztus/szeptember hónap 
Határidő: 2011.augusztus 31. 
Felelős: igazgató 
 

3/10. feladat:tisztasági meszelés 
 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 
3./11. feladat: hófogók cseréje 

tervezett költség: ---- Ft 
szakember igény: külső munkaerő 
megvalósítás javasolt ideje: szeptember hónap 
Határidő: 2011.október 01. 
Felelős: polgármester 
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4. PARKRENDEZÉS – összes tervezett költség:  
4./1. feladat: Város területén egynyári virágok helyének előkészítése, kiültetése, fák, 

rózsák tavaszi metszése 
tervezett költség: --------- Ft 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: március/április hónap 
Határidő: 2011.május 01. 
Felelős: polgármester 
 

4./2. feladat: Parkok, zöldterületek tavaszi előmunkálatainak elkészítése, takarítása 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: március/április hónap 
Határidő: 2011.május 01. 
Felelős: polgármester 
 

4./3. feladat: Parkok, zöldterületek takarítása, fűnyírás, zöldhulladék összegyűjtése és 
elszállítása 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

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

4./5. feladat: Temető folyamatos karbantartása, kaszálás 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

5. EGYÉB FELADATOK 
5./1. feladat: Volt laktanya értékesítésének előkészítése, lehetséges partnerek felkuta-

tása 
tervezett költség: ----- 
szakember igény:------- 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

5./2. feladat: Illegális szemétlerakások megszüntetésére folyamatos hatósági ellenőr-
zés, szükséges intézkedések 
tervezett költség: ----- 
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szakember igény:közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéző 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

5./3. feladat: Ingatlanok előtti közterületek és nem önkormányzati tulajdonú területek 
városképi szempontból megfelelő környezetének kialakításához szükséges ható-
sági ellenőrzések és intézkedések 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéző 
megvalósítás javasolt ideje: folyamatos 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

5./4. feladat: Éves rendszeres lomtalanítás megszervezése, kihirdetése és a hulladékok 
elszállíttatása 
tervezett költség: ----- 
szakember igény: közfoglalkoztatás, hivatali ügyintéző, külső munkaerő 
megvalósítás javasolt ideje: megállapodás szerint 
Határidő: megállapodás szerint 
Felelős: polgármester 
 

5./5. feladat: Téli hó eltakarítás és csúszásmentesítés  
tervezett költség: ----- 
szakember igény:------- 
megvalósítás javasolt ideje: időjárástól függően 
Határidő:folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
5./6. feladat: gépkocsi karbantartások  

tervezett költség: ----- 
szakember igény: külső munkaerő  
megvalósítás javasolt ideje: igény szerint 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Rétság, 2012. március 15. 

Salgai György 
                                                                                         városgondnok 

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

 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 
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 Tárgy: karbantartási, felújítási fel-
adatok 
   
 Ügyiratszám: 30/2012. 
 Ügyintéző: Végh József 
 Adószám: 15735492-2-12 
 Számlaszám: 11741031-15451615 
 E-mail: muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Hutter Jánosné jegyző részére 
 

Tisztelt Jegyzőnő! 
 
Az alábbiakban fogalmaztuk meg az intézményünk előtt álló karbantartási felújítási 
feladatokat. 
 

Az intézményi felújítás, karbantartás vonatkozásában a korábbi évekhez ha-
sonlóan szerepeltettük a költségvetés tervezetében a vizesblokk felújítását. Sajnos 
az elmúlt évek során e gond megoldásának az önkormányzat nem tudta biztosítani 
az anyagi fedezetét. A vizesblokk állapota immár nem méltó a városhoz, annál is in-
kább, hiszen nem csupán a nagyrendezvények kiszolgálását kell ellátnia, hanem ez 
szolgál a város egyetlen nyilvános illemhelyéül is. Örömmel nyugtáztuk azt a törek-
vést, hogy a városrehabilitációs program kereteiben ez a gond is megoldódna, sőt az 
aula és az intézmény előtti tér felújítása során is egy, a vendégfogadásra méltóbb 
környezetet nyújthatunk. 

Továbbra is gondot okoz a kazánház állapota. Jelenleg sem működik az egyik 
kazánunk, ami nagy tél esetén gondot okozhat. Az évek óta megvalósítani tervezett 
keringtető szivattyú pedig a fűtés hatásfokát, gazdaságosságát fokozná. 

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

A technikai feltételek tekintetében az eszközök rohamos elavulását jelezhet-
jük. Így immár egyre gyakrabban előfordul, hogy rendelkezünk ugyan az előadások, 
konferenciák alkalmával immár nem nélkülözhető prezentációs eszközökkel (laptop, 
projektor), ezek azonban gyakorta nem kompatibilisek a ma használatos adathordo-
zókkal. 

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

A hangosítási rendszereink is egyre kevésbé felelnek meg az elvárt követel-
ményeknek. Gyakorta kényszerülünk arra a költség-takarékosság érdekében, hogy 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
       Művelődési Központ: 35/350-785
                       Könyvtár: 35/550-163Igazgató: 35/550-164, 
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egy-egy hivatásos művész előadását a mi erősítő-rendszerünkkel hangosítsunk, ez 
viszont immár nem minden esetben felel meg az elvártaknak. A gyakori szállítás és a 
szabadtéri használat fokozott elhasználódást is eredményez a műszerekben. 

Nagy gondot okoz számunkra a mobil színpad állapota. Több mint másfél év-
tizede szolgálja a szabadtéri rendezvényeket, s állapota folyamatosan romlott. Egy-
egy táncegyüttes fellépése esetén nem kis izgalmat jelent. Folyamatosan igyekszünk 
javítani az elemeket, de az igazi megoldást csak egy új színpad jelenthet. 

A korábbi években évről-évre lehetőségünk nyílott arra, hogy az intézményünk 
egy-egy részét kifestessük. Az utóbbi években azonban rendre elmaradtak ezek a 
lehetőségek a források hiánya miatt. Ennek következtében több helyszínen már-már 
olyan környezetben kell a vendégeinket fogadni, amelyek nemigen méltóak erre. 
 
 
 
Rétság, 2012. március 9. 
 
 
 
 

 
  Végh József 
      igazgató 
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Napközi Otthonos Óvoda 
Rétság 2651 
Mikszáth út 6. 
 
 
Ikt. szám: 27/ 2012. Tárgy: 2012. évi óvodai költségvetés megva-

lósításához karbantartási terv 
 
 
Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
Rétság 2651 
Rákóczi út 20. 
 
 
 

Tisztelt Jegyző Asszony! 
 

 
Mellékelten megküldöm Önnek a Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi karbantartási és felújí-

tási tervét indoklással együtt. 
 
 

Munka megne-
vezése, rangso-
rolása 

Becsült 
anyagköltség  

Becsült 
értéke 

Becsült 
mun-
kaóra 

Szakember igény 
megjelölése  

Javasolt 
megvaló-
sítás ideje 

1.Falikút felsze-
relése, vízelve-
zetés 

50 m PVC cső 
idomok 4 fm. 

1. 500. Ft. 

 
1.500 Ft 

Kb. 8 
óra 

Hivatal alkalma-
zásában lévő 
szakember 

Április 
eleje 

2.Sarokkerítés, 
támfal aljzatá-
nak megjavítá-
sa 

Beton, betonvas, 
zsalu anyag 

  Hivatal alkalma-
zásában lévő 
szakember + se-
géd munka 

Időjárás 
függvé-
nyében 
minél 
előbb 

3. Csoport für-
dőszobai cső-
szifonok cseré-
je, baleset és 
megrongálódás 
miatt  

Lefolyó műanyag 
szifonok 

12. 000. Ft Kb.10 
óra 

Hivatal alkalma-
zásában lévő 
szakember 

Folyama-
tos 

4. Csatorna 
javítások 

Csőcsatorna  
              

 
 
 
5.000. Ft 

Kb. 16 
óra 

Hivatal alkalma-
zásában lévő 
szakember 

Május 
hónap  

5.Udvari játékok 
festése, karban-
tartása 

kb. Sadolin plus 
vízbázisú festék 
fára angol maha-
góni, festék, 
ecset, higító, csi-
szoló papír 

 
 
 
 
 
33. 000. Ft

Kb. 40 
óra 

Hivatal alkalma-
zásában lévő 
szakember + se-
géd munka  

Nyári 
nagytaka-
rítás 
augusztus 

6. Tetőszerke-
zeten ablakok, 
széldeszka fes-
tése, kezelése, 

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

 
 
70. 000.- 
80.000 Ft 

Kb. 120 
óra 

Hivatal alkalma-
zásában lévő 
szakember + se-
géd munka 

Folyama-
tosan 
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állagmegóvás papír 
 
 
 

7.Felbontott 
tetőanyag el-
szállítása a 
padlástérből, 
valamint a ke-
letkezett lyukak 
helyreállítása, 
esetleges pad-
lástér szigetelés 

konténer a hulla-
déknak, szakem-
ber által javasolt 
aljzat készítése 

Felmérés 
után tud-
juk meg 

Romel-
takarí-
tás kb. 
16. óra 

Szülői támoga-
tással + Hivatal 
alkalmazásában 
lévő szakember 

nyár fo-
lyamán  

 
 
Rétság, 2012. 03. 09.     

Tisztelettel: 
 
 
                                                                         Gyurcsikné Fekete Magdolna 
                                                                                   óvodavezető 
 
 
 
 
 
 
2012.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV ELFOGADÁSA 
  
A tervben foglalt feladatokat fontosnak és kezelendőnek tartom a rendelkezésre álló források 
tükrében. A feladatok rangsorba sorolását is javaslom.  
 
Az előterjesztés alapos, tárgyalható. 
 
 
 

Majnik László 
tanácsnok   

Tanácsnoki javaslat a 2012 évi karbantartási tervhez 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Javaslom a 2012 évi karbantartási terv PVB ülésen való megvitatását. A terv bejárás alapján 
készült, vannak olyan feladatok, amelyek nem tűrnek halasztást, van olyan terület, akol 
hosszabb ideje a lakóházak elé kirakott építési törmelék található, ezek elszállíttatására ha-
ladéktalanul intézkedni szükséges. A Nyárfa úton lévő emeletes házak közötti lejárók eléggé 
elhasználódtak,ezek felújítását is tervezni szükséges. Javaslom a közterületek karbantartá-
sának folyamatosságát is ütem tervben nevesíteni. 
 
 
                                                                                                                           Jávorka János 
                                                                                                                              képviselő                                
 
 



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

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

1 oldal a 11 oldalból 

 
Előterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyző előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester    

FŐKEFE nonprofit Kft kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 23-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 Főkefe Nonprofit Kft ingatlan bérleti szerződése – melyet a Művelődési Központtal 
kötött – lejárt. 
 A Kft kérelmét a februári ülésen terjesztettük a képviselő-testület elé. 
A Tisztelt Képviselő-testület alább közölt határozata alapján a következő intézkedé-
sek történtek: 

• A FŐKEFE Kft-től bekértük a határozatban szereplő projekt bemutatását. A 
projekt leírása az előterjesztés mellékletét képezi. 

• A városgondnok és az építész kollega bevonásával megvizsgáltuk az ingatlan 
állagát. A Főkefe által bérelt épületrész szerkezetileg megfelelő, az épület 
ezen részének semmiféle károsodása nincs. Állapota az épület korának meg-
felelő, jónak mondható Az állagmegóvás és a karbantartási munkák rendben 
megtörténtek. 
A bérlő az épületet megfelelően használja és jó gazda gondosságával kezeli. 

• bérleti szerződés tervezetet elkészítettük. Természetesen a Tisztelt Képviselő-
testület döntését igényli a határozott vagy határozatlan idejű bérlet meghatá-
rozása. Jelenleg az önkormányzat kizárólag határozatlan idejű bérleti szerző-
désekkel rendelkezik. 
 

A teljes körű tájékoztatás végett megkerestük az illetékes munkatársat, aki március 
19-én telefonon áll rendelkezésünkre. Az újabb információkról a bizottsági ülésen tu-
dom tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságot. 
 

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 

 
22/2012. (II.17.) sz. Kt. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Főkefe Nonprofit Kft ál-
tal benyújtott, a Templom u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan lejárt bérleti 
szerződésének módosítására irányuló kérelmét. 
a.) A további döntések meghozatala érdekében kéri a FŐKEFE Kft-től az 5.8.3 számú 

projekt bemutatását. 
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b.) Bizottság vizsgálja meg az épület állapotát, műszaki szakemberek bevonásával. Az 
esetleges állagromlást szerepeltetni kell a szerződésben. 

c.) A bérleti szerződés tervezetet mindezeket követően terjessze a Képviselő-testület so-
ron következő ülésére. 

 
Határidő: 2012. március 13. 
Felelős : Hutter Jánosné jegyző  

 
3) HATÁROZATI JAVASLAT 

„A” 
/2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Főkefe Nonporfit Kft kérelmét 
megismerte, és az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2165 Rétság, Temp-
lom utca 8. 378. hrsz. épület alatt lévő nem lakás céljára szolgáló CISZ Ház telep-
hely épületet a Főkefe Nonporfit Kft részére határozatlan időre bérbeadja az alábbi 
bérleti szerződésben foglaltak szerint. 

 
Szám:. 

B É R L E T I   S Z E R Z Ő D É S  
- egyéb építmény - 

(tervezet) 
 
amely létrejött egyrészről  

Rétság Városi Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Mezőfi Zoltán 
polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről  
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-

ság (1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49., cégjegyzékszám: 01-09-
908769, adószám: 22246901-2-42; Képviselő: …………………..; elérhető-
sége: ………………. ) mint bérbe vevő (a továbbiakban: Bérlő)  

között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 

1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonát képező 2165 Rétság, Templom utca 8. 378. hrsz. ép. alatt lévő nem lakás 
céljára szolgáló CISZ Ház telephely épületet. 

2./ A Bérlő a bérleményt „megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása tevékeny-
ség” céljára veszi bérbe és egyben vállalja, hogy e tevékenysége során legalább 
75%-ban rétsági lakóhellyel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat. Tevékenysé-
gét kizárólag a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.  

3./ Jelen Bérleti szerződést a Felek a jövőre nézve és 2012. január 1. napjára vissza-
ható hatállyal határozatlan időre kötik.  

4./ Bérleti díj 
4.1. A Bérlő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj 

havi összege 150.000 Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer Forint. A bérleti díj az ál-
talános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) 
pontja alapján mentes az ÁFA alól. 

4.2. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti dí-
jakat felülvizsgálni.  

4.3. Megállapodnak, hogy a 2 pontban rögzített feltételek együttes megvalósulása 
esetén a Bérbeadó munkavállalóként alkalmazott1 rétsági lakosonként ha-

                                                 
1 Tanácsnoki javaslat alapján beépítve 
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vonta 10.000 Ft, azaz Tízezer Forint bérleti díj kedvezményt biztosít a Bérlő 
részére.  

4.4. A bérleti díjat Bérlő Bérbeadó az adott negyedév végéig közölt és a 2. pont sze-
rinti feltételeket igazoló munkavállalói kimutatás szerint kibocsájtott számla 
alapján negyedévente, nyolc napos határidőn belül kezdeményezett átutalás-
sal köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.  
A határidőben közölni elmulasztott munkavállalói kimutatás hiányában a tel-
jes, kedvezmények nélküli bérleti díj esedékessé válik.  

5./ Bérlő köteles a jele szerződés aláírásától számított 15 napon belül a közüzemi mé-
rőórákat saját nevére íratni és ennek megtörténtét a Bérbeadó felé igazolni. Megál-
lapodnak, hogy a Bérbeadó egyoldalú nyilatkozata alapján saját kezdeményezésére 
a közüzemei szolgáltatóknál kezdeményezheti a mérőórák nevére történő vissza-
írását, mely változás átírásához a Bérlő jelen nyilatkozatával hozzájárul.  

A szolgáltatott közmű ellenértékét, közműdíjat a mérőórák átírását követően Bérlő 
közvetlenül a szolgáltató irányába köteles megfizetni.  

6./ Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlemény birtokában van. Bérlő kijelenti, hogy a bér-
lemény állapotát ismeri, az rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

7./ Bérlő a bérleti szerződés időtartalma alatt köteles a bérleményt rendeltetésszerűen 
és a jó gazda gondosságával használni. Károsodástól megóvni, s a rendeltetéssze-
rű és biztonságos használathoz szükséges karbantartásokat saját költségén elvé-
gezni és viselni a használattal kapcsolatos valamennyi kiadást és kárt. Bérlő köteles 
az ingatlanhoz tartozó zöldterület nyírásáról, karbantartásáról, és az épület előtti 
közterület rendbentartásáról, síkosság mentesítéséről gondoskodni. 

8./ Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt bármilyen felújítást, 
átalakítást csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján vé-
gezhet. Az engedély nélkül végzett felújítási és átalakítási munkálatok azonnali bér-
beadói felmondást eredményezhetnek, míg az engedély nélkül végzett munkálatok 
ellenértékére, értéknövelő hatás megtérítésre a Bérlő igényt nem tarthat.  

9./ Bérlő az általa bérelt nem lakás céljára szolgáló bérleményt tovább albérletbe, vagy 
más módon harmadik személy használatába nem adhatja. 

 
10./. Bérleti jogviszony megszűnik: 

10.1. Bérbeadó és a Bérlő jogosult indoklás nélkül, írásban három hónapi felmon-
dási idő (rendes felmondás) betartásával a szerződést felmondani. Rendes 
felmondás esetében a szerződés az írásbeli közlést követő harmadik hónap 
végével szűnik meg. Ezen rendes felmondás nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti 
joggal való visszaélésnek. 

10.2. Bérleti szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetik. 
10.3.  Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani 

(rendkívüli felmondás), ha  
- a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségének az erre irányuló írásbeli fel-

szólítást követő 15 nap múltán sem tesz, ha  
- az építményt nem rendeltetésszerűen használja,  
- tevékenységét a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül megváltoztatja, 

valamint 
- a törvény által előírt egyéb esetekben. 

11./ Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben 
rögzítendő kiürített és az eredeti állapotnak megfelelően ingóságaitól kiürítetten és 
rendezetten köteles átadni a Bérbeadónak. A bérleményben a használat során be-
következett és a megfelelő birtokba adás elmulasztásából eredő károkat a Bérlő 
megtéríteni köteles.  
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Bérlő bérleti a jogviszony megszűnése esetén kártérítésre, elhelyezésre, cserehe-
lyiség biztosításra igényt nem tarthat. 

12. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének 
napján az épületet nem üríti ki, úgy köteles használatának időtartamára a képviselő-
testület által megállapított kedvezmény nélküli bérleti díjtétel kétszeresének megfe-
lelő díjat fizetni. 

13./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint 
a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

14./ Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………….. számú határozatával hozzájárult. 

15./ Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igyekszik ezen szerződésből 
adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgya-
lások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek a hatásköri szabályoktól függően a Ba-
lassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá. 

A fenti bérleti szerződést – mely kettő oldalból és tizenöt pontból áll – a Felek kölcsönös ér-
telmezést és előzetes egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóvá-
hagyólag és képviselőik által írják alá azzal, hogy a képviselők kijelentik, hogy a szerződés 
megkötéséhez a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.  

Kelt ………………..  
 
 
 

...............................................      ............................................... 
Bérbeadó       Bérlő 

   Rétság Városi Önkormányzat                  FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari 
 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 
„B” 

…/2012. (III.23.) sz. Kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Főkefe Nonprofit Kft.( 1145 Buda-
pest, Laky Adolf utca 41-49) kérelmét megismerte. Az önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képező 2165 Rétság, Templom utca 8. 378. hrsz. épület alatt lévő nem lakás cél-
jára szolgáló CISZ Ház telephely épületet a továbbiakban bérbeadni nem kívánja. 
Felelős: értesítésre : Hutter Jánosné jegyző 
Határidő:Értesítésre : 2012.március 30. 

 
 
Rétság, 2012. március 15. 
 

 Mezőfi Zoltán 
polgármester 

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

Hutter Jánosné 
jegyző 
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TERVEZÉSI FELHÍVÁS 
a 

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és 

kapcsolódó szolgáltatások támogatása 
c. 

kiemelt projekt részletes projektjavaslathoz 
 
Kódszám: 
TÁMOP-5.3.8-11/A1 Országos szakmai és módszertani központ létrehozása és 
képzések lebonyolítása 
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A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS 
Alapvető cél 
Jelen konstrukció célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban ré-
szesülő, hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő személyek, és egyéb hátrányos helyzetű mun-
kavállalók munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és 
informatikai fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával, országos szakmai 
módszertani és informatikai központ létrehozásával. 
Jelenleg az állami tulajdonban lévő foglalkozási rehabilitációra szakosodott szervezetekben 
foglalkoztatott fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek nehezen tranzi-
tálhatók, és általában bennragadnak az állami szociális támogatási rendszerben. Az állami 
tulajdonban lévő foglalkoztató szervezeteknek kiemelt jelentősége van a fogyatékos és meg-
változott munkaképességű személyek védett környezetben történő foglalkoztatása területén, 
illetve a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásának elősegítésében és képzésében. A 
megváltozott munkaképességű személyek tranzit foglalkoztatásának hatékonysága növelése 
érdekében speciális kompetencia- és készségfelmérésekre, fejlesztésekre, valamint képzé-
sekre van szükség olyan módon, hogy a szervezeten belül készségfejlesztési, képzési mo-
dulokat dolgoznak ki számukra. 
Jelen konstrukció célkitűzései egybe esnek az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, melyek 
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, a magas foglalkoztatottság, a készségek 
fejlesztésébe való beruházás, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiac modernizálása. A 
képzési rendszerek révén az emberek képessé válnak az előttük álló változások felmérésé-
re, a változások kezelésére és összetartóbb társadalom kialakítására. 
A hazai fejlesztési terveknek is célja ezen folyamat erősítése. A Széll Kálmán Tervvel össze-
függésben elsődleges cél a jelenleg inaktív, munkaképes korú lakosság visszasegítése - 
tranzit foglalkoztatás erősítése által is - a munkaerő-piacra, akik megmaradt munkaképessé-
gük alapján képesek munkát végezni, s részükre biztosítható is munkahely. 
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Európának teljes mértékben ki kell használnia munkaerő-potenciálját. Ezen cél eléréséhez 
elengedhetetlenül szükséges a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek fog-
lalkoztatási arányának növelése, amely jelenleg az EU-ban 50%, Magyarországon pedig 
23% (KSH adatok alapján). 
Magyarországon a legutolsó népszámláláskor 577 ezer fő (KSH) volt a fogyatékos emberek 
száma, ez a népesség 5,7%-át tette ki. A fogyatékossággal élő emberek 9%-a, a megválto-
zott munkaképességű emberek 12% volt foglalkoztatott. A legfrissebb adatok szerint (KSH) a 
megváltozott munkaképességűek a munkaerőpiacon erősen alulreprezentáltak. Az aktivitási 
arány 27,4%-ot ért el, amíg a változatlan munkaképességűeknél 72,7%-ot. A foglalkoztatási 
rátájuk pedig 23% a megváltozott munkaképességűek esetében és 67,3% a változatlan 
munkaképességűeknél. A fogyatékossággal élők körében az alacsonyabb foglalkoztatottság 
miatt a szegények aránya 70%-kal nagyobb az átlagosnál. A fogyatékos emberek körében 
hazánkban még mindig átlag alatti az iskolázottsági szint, az alapfokú végzettséget sem si-
kerül megszerezni 29%-nak. A jelen kiírás keretében megvalósuló fejlesztéseknek köszön-
hetően javul a célcsoport tagjainak lehetősége a hatékony, komplex munkaerő-piaci szolgál-
tatások igénybevételére, ezáltal az elhelyezkedési esélyeik jelentősen javulnak. 
A hátrányos helyzetű munkavállalók nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyei 
szintén rendkívül csekélyek, és jelenleg ők is nehezen jutnak hozzá olyan, az elhelyezkedést 
elősegítő munkaerő-piaci szolgáltatáshoz, mely hatékony, a fejlesztéseket és a munkaerő-
piaci elhelyezkedést megalapozó felméréseket is magában foglal. A közvetlen célcsoport 
tagjain túl a jelen kiemelt konstrukcióhoz szorosan kapcsolódó egyfordulós pályázati konst-
rukció során létrejövő országos munkaerő-piaci szolgáltató pontok szolgáltatásait igénybe 
vevő hátrányos helyzetű munkavállalók, valamint a nem állami cégeknél dolgozó megválto-
zott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének esélyei is javítha-
tók a megvalósuló fejlesztésekkel. 
 
Rendelkezésre álló forrás 
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg 
4.900.000.000 Ft. A közép-magyarországi régióban felhasználható forrás a rendelkezésre 
álló keretösszeg 10,2%-a, azaz 499.800.000 forint. 
A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA 
típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 9,18%-a, 
azaz 450 millió forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar 
Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
 
B. PÁLYÁZÓK KÖRE 
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag konzorciumok pályázhatnak, a konzorcium tagjai a 
pályázati kiírás megjelenése előtt alapított szervezetek lehetnek. Amennyiben a pályázó 
szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jog-
előd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az 
átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerül-
nek, és azt igazolják. 
A Konzorcium vezető alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) sze-
repelnie kell a szociális szolgáltatások biztosítására vonatkozó tevékenységnek, rendelkez-
nie kell a megváltozott munkaképességű csoportok tagjaival kapcsolatos tapasztalattal, va-
lamint a szociális területen meghirdetésre került kiemelt EU-s projekt 
1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi 
hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájáru-
lás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely 
hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely 
egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az 
építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési 
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 
2004/18/EK európai parlamenti 
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és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, 
hasonló kiadásnak tekintendő 
 
vezetésében szerzett jártassággal. A szakmai jártasság igazolására a pályázat benyújtását 
megelőző 5 évben megvalósított programok/projektek megvalósításában szerzett tapasztala-
tokról szóló nyilatkozat szükséges (a megjelölt pályázat és a megvalósított projekt azonosí-
tószámának feltüntetésével). Amennyiben a konzorciumot vezető szervezet átalakulással jött 
létre, fenti feltételeket a jogelőd szervezet is teljesítheti. 
 
B.1 Jogi forma 
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a 
statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény 
alapján): 
· Közalapítvány (KSH 561) 
· Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572) 
· Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312) 
A konzorcium vezetőnek és a konzorciumi partnereknek közvetlen felelősséget kell vállalniuk 
a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz egyikük sem lehet pusztán közvetítő,  
vagy menedzsment, vagy nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységet megvaló-
sító szervezet. 
 
C. PÁLYÁZAT TARTALMA 
Támogatható tevékenységek köre 
1. Projekt előkészítés: a projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének 
napjától a projekt megkezdésének napjáig tart. 
A. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése; 
B. Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés). 
2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység. 
3. Országos szakmai és módszertani központ létrehozása és működtetése. 
A. Országos szakmai és módszertani központ szakmai, módszertani és informatikai háttér-
ének kialakítása, fejlesztése és működtetése. 
B. Országos munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat működéséhez szük-
séges módszertani, szakmai háttér kialakítása, a létrejövő hálózat működésének folyamatos 
szakmai, módszertani és informatikai támogatása (központi informatikai infrastruktúra és 
informatikai szolgáltatások fejlesztésével és országos elérhetőségének biztosításával), fel-
ügyelete. A projekt megvalósításához szükséges szakmai és módszertani anyagok előállítá-
sa. 
C. A kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukció során kivá-
lasztásra kerülő szervezetekből létrejövő országos munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai 
támogató hálózat tagjainál dolgozó munkatársak szakmai, informatikai képzése. 
D. A kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukció során létre-
jövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjai számára képzési rend-
szer, tematika, tananyagok, valamint módszertani anyagok kidolgozása és kivitelezése. 
E. A nyílt munkaerő-piaci integrációt elősegítő és támogató szolgáltatások, fejlesztések ki-
dolgozása, térítésmentes biztosítása. 
F. A munkaerő-piaci szolgáltatásokat és a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést elősegítő in-
formatikai rendszer és szolgáltatás fejlesztése és biztosítása a célcsoport tagjai, valamint a 
jelen kiemelt konstrukcióhoz szorosan kapcsolódó egyfordulós pályázati konstrukció során 
létrejövő országos munkaerő-piaci szolgáltató pontok szolgáltatásait igénybe vevő hátrányos 
helyzetű munkavállalók, valamint a nem állami cégeknél dolgozó megváltozott munkaképes-
ségű személyek részére. 
G. Koordinációs és szakmai műhelyek létrehozása és működtetése, adatgyűjtés, helyzet-
elemzés és feldolgozás, a meglévő módszertanok és széles körben használt felmérések 
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összegyűjtése, értékelése, beépítése, a tapasztalatok alapján  egységes módszertan fejlesz-
tése, szolgáltatás modellezése, szolgáltatáselemző rendszer kialakítása, alkalmazása. 
H. Országos monitoring rendszer felállítása (a meglévő jó gyakorlatok felhasználásával) és 
komplex felmérő eszközrendszer elkészítése, valamint a 
monitoring és kontrolling rendszer informatikai támogatása. 
I. Orvosi vizsgálatok, szakmai, készség- és magatartásalapú kompetencia felmérések, elem-
zések végzése az a) célcsoportba tartozó személyek körében. 
J. Nyílt munkaerőpiacon működő potenciális munkahelyek kompetencia elemzése. 
K. A kiemelt programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati konstrukció során létre-
jövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjaival történő együttműkö-
dés, tanácsadás, koordinálás, tevékenységek monitorozása, a hálózat szakmai felügyelete. 
L. Mentor és szupervíziós tevékenység: az állami vállalatoknál megvalósuló képzéseket ve-
zetők valamint a létrejövő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat tagjainak 
szakmai támogatása, segítése. 
M. A projekt célcsoportjának és a potenciális munkaadók elérése érdekében végzett társa-
dalmi célú kommunikációs tevékenység, valamint a célcsoport tagjainak a projekttel kapcso-
latosan történő előzetes és folyamatos tájékoztatására irányuló tevékenységek. 
4. Képzés, felmérés 
A. Képzési és rehabilitációs informatikai rendszer kialakítása. 
B. Felmérések megszervezése az állami tulajdonban lévő szervezeteknél foglalkoztatott fo-
gyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek körében. 
C. Képzők képzésének megszervezése és lebonyolítása. 
D. Munkaerő-piaci integrációt elősegítő rehabilitációs, személyiség, készség- és kompeten-
ciafejlesztő képzések, szakmai és mentálhigiénés tréningek, foglalkozások, fejlesztések 
szervezése és tartása az a) célcsoportba tartozó személyek számára. 
E. Az a) célcsoporttagok képzési támogatása. 
F. Képzésben résztvevők étkezési, és utazási költségtérítése. 
G. A képzésekkel kapcsolatban felmerülő irodai, informatikai eszközök, szoftverek és 
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (internet, telefon, számítógép, nyomtató, fénymásoló, 
fax, bútor). 
H. Képzésekhez szükséges anyagok beszerzése. 
I. Képzési tematika, digitális és papíralapú tananyagok kidolgozása és kivitelezése 
az a) célcsoport tagjai számára. 
J. Képzéshez kapcsolódó adminisztráció, képzésszervezés. 
K. Mentor és szupervízor tevékenység: a képzésben részesített munkavállalók és a képzők 
szakmai támogatása, segítése. 
Amennyiben az adott képzés a D.2 pontban meghatározottak alapján állami támoga-
tásnak minősül, az E, F, G, H, I, J pontokban feltüntetett tevékenységek támogatási 
intenzitására is a D.2.2 pontban meghatározottak irányadóak. 
5. Egészségügyi vizsgálatok és képzéssel, foglalkoztatással kapcsolatos alkalmassági vizs-
gálatok elvégzése az a) célcsoport körében és az eredmények informatikai rendszerben tör-
ténő rögzítése – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
6. A konzorciumban részt vevő állami vállalatok képzőhelyszíneinek felmérésével, kialakítá-
sával kapcsolatos, közvetlenül a projekt céljaihoz kapcsolódó, a fogyatékkal élő és megvál-
tozott munkaképességű személyek szükségleteihez kapcsolódó beruházások (tervezés, fel-
újítás, bővítés, átalakítás), eszközök beszerzése. 
Az itt feltüntetett tevékenységek támogatási intenzitására a D2. 3. pontban meghatáro-
zottak irányadóak. 
7. Az a) célcsoport tagjainak a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyek 
szükségleteihez igazodóan a szállításához szükséges gépjármű beszerzése, akadálymente-
sítése, vagy bérlése. 
Az itt feltüntetett tevékenységek támogatási intenzitására a D2. 3. pontban meghatáro-
zottak irányadóak. 
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8. Piackutatás: megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkavállalók fejlesztési, 
képzési irányait, tranzitálhatóságát megalapozó, a piackutatás és marketing eszközrendsze-
rét felhasználó kutatások - céljuk pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalói csopor-
tok feltérképezése (összetétel, kor, egészségi állapot, végzettség, stb.) a munkaerő-piaci 
lehetőségek, elvárások feltérképezése. 
9. Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés). 
10. FAT program akkreditáció előkészítése és megszerzése. 
11. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 
Projekt területi szűkítése 
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. 
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
Támogatás formája 
Vissza nem térítendő támogatás. 
Támogatás mértéke 
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. 
Képzési támogatás 
1. Abban az esetben, ha az a) célcsoport tagjai tranzitálásra kerülnek, vagy kizárólag alapve-
tő képzések valósulnak meg, akkor a támogatási intenzitás 100%. 
1. Abban az esetben, ha a képzés nem alapvető képzés, és nem valósul meg a tranzitálás, 
akkor a 800/2008/EK rendelet 39. cikkben leírtak szerint érvényesül a 
támogatási intenzitás. 
Amennyiben a foglalkoztató vállalkozás a képzést megelőzően, vagy a képzés alatt a 
képzésben résztvevő személlyel munkaviszonyt (foglalkoztatási jogviszonyt) létesít 
az intézkedés állami támogatásnak minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése 
értelmében, tehát nem támogatható 100%-ban, akkor sem, ha a képzés költségét 
nem a foglalkoztató, hanem a Főpályázó vagy más konzorciumi partner fizeti a 
támogatásból. 
Ekkor képzési támogatás általános és speciális (szakosított) képzéshez nyújtható. 
A 800/2008-as EK rendelet 39. cikk (2) bekezdése értelmében a maximális 
támogatási intenzitás általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a, 
speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a. 
Ez az intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális 
támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint: 
a) 10 százalékponttal a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű 
munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, 
9 
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak nyújtják. Tehát 
speciális képzés esetén a maximális támogatási intenzitás 45%, míg általános 
képzés esetén 80% lehet. 
Ha valamely támogatási projektben mind általános mind speciális képzési összetevők 
szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása szempontjából 
nem választhatók el egymástól, vagy ha a támogatási projektben szereplő képzés 
általános, illetve szakosított képzési jellege nem állapítható meg, a szakosított képzésre 
vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni. 
2. A C3 pont 5. pontjában foglalt költségekre a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók többletköltségeinek ellentételezésére nyújtható támogatás nyújtható a 
800/2008/EK rendelet 42. cikke alapján, 100%-os támogatási intenzitással. 
A támogatás azon költségekre adható amelyek azon költségeken felül jelentkeznek, 
amelyek a vállalkozásnál akkor merülnének fel, ha a kedvezményezett nem 
fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztatna abban az időszakban, amelyben az 
érintett munkavállalót foglalkoztatta. 
A 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott 
támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK 
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. 



  Főkefe bérleti szerződés 2012.03.23. kt ülésére 

10 
 

Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben hal-
mozható más a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen 
nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK 
bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg 
túllépéséhez. 
Képzési és többletköltségekre támogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett 
még a projekttel kapcsolatos munkálatok vagy tevékenységek megkezdése előtt a támoga-
tás iránti kérelmét benyújtja, azaz a benyújtott pályázat költségvetésében szerepel képzési 
és többletköltségekre adott támogatás. 
A támogatás ösztönző hatása tekintetében a 800/2008/EK rendelet 8. cikke az irányadó. 
A kizárt ágazatok tekintetében a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (2) bekezdése és (3) bekez-
dés c) pontja, és a (6) bekezdése irányadó. 
Az önrészbe nem számolható bele az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás. A 
támogatási intenzitás számítása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támoga-
tásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet és a 25/2007. (IX.12.) MeHVM rendelet alapján történik. 
A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy 1., vagy 2. pontban ismertetett tevékenység érdekében 
veszi igénybe a támogatást. Illetve, ha mindkét esetben igénybe veszi, akkor azt egyértel-
műen elkülönítve kell megvalósítania és támogatási intenzitás arányaira nyilatkoznia. 
 
Támogatás összege 
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legfeljebb 4.900.000.000 Ft 
lehet. 
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban 
közzétett befogadási és jogosutsági, egyéb követelmények, szakmai és pénzügyi 
szempontok alapján történik. 
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje 
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, a felhívásban, valamint az út-
mutatóban előírt mellékletekkel, papír alapon és elektronikusan nyújtható be. Felhívjuk a 
pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program 
segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött 
dokumentumok Word, Excel, illetve pdf formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti. 
A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, továbbá hiánytalanul, 
minden kérdésre választ adva, minden mezőt ki kell tölteni. Az adatlaphoz tartozó nyilatkoza-
tot papír alapon, a hivatalos képviselő által az aláírási címpéldányban feltüntetett módon alá-
írva kell benyújtani. A papír alapú projekt adatlapot oldalszámozott tartalomjegyzékkel, és 
folyamatosan megszámozott oldalakkal kell benyújtani. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 
a kitöltött projekt adatlapot, az elektronikus adathordozón szereplő projekt adatlappal meg-
egyező tartalommal, papír alapon is be kell nyújtani. 
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 
A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mel-
lékleteket) egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektronikus adathordozón 
(kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, ki-
nyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott külde-
ményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgálta-
tás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: 
Társadalmi Megújulás Operatív Program 
Kódszám: TAMOP-5.3.8-11/A1 
Közreműködő Szervezet: 
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 
1385 Budapest, Postafiók 818. 
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Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 
címzést kell feltüntetni. 
Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszá-
mát (TAMOP-5.3.8-11/A1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, 
illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! 
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az 
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az 
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 
telefonszámon kapható. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján az 
ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosít-
ja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de 
legkésőbb a kérdés KSZ-hez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak. 
A pályázat benyújtása a felhívás megjelenését követő 10. naptól 2012. január 18-ig lehet-
séges. A pályázat benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. 
 
 
FŐKEFE Nonprofit Kft kérelme 
 
A „4.3. Megállapodnak, hogy a 2 pontban rögzített feltételek együttes megvalósulása esetén 
a Bérbeadó rétsági lakosonként havonta 10.000 Ft, azaz Tízezer Forint bérleti díjkedvez-
ményt biztosít a Bérlő részére. „ – javaslom módosítani úgy, hogy „…munkavállalóként al-
kalmazott rétsági lakosonként…” legyen benne megfogalmazva. 
 
Az előterjesztés tárgyalását javaslom. 
 

Majnik László 
tanácsnok   
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Előterjesztést készítette:Hutter Jánosné             előterjeszti:Mezőfi Zoltán  polgármester 

FORGALOMTECHNIKAI TERV KÉSZÍTÉSE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. március 23-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 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a CBA Áruház építé-
se kapcsán forgalomtechnikai tervet kell készíteni. A beruházó nyilatkozott, hogy a terv 
elkészítésének költségeit vállalja. A képviselő-testület 2012.február havi ülésén az alább 
közölt határozatban rögzítette elvárásait és a nevesítette a tervezők személyét.  
A határozat alapján a három ajánlatot bekértük, melyek az előterjesztés mellékletét képe-
zik. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a tervező kiválasztására! 

 
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 
 

360/2011. (XII.16.) sz. Kt. határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagymaros Trade kft. ügyvezető 
igazgatójának nyilatkozatát, miszerint a CBA építése kapcsán szükségessé vált for-
galomtechnikai terv költségének kifizetését vállalja.   

 
31/2012. (II.17.) sz. Kt. határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete árajánlatokat kér forgalomtechnikai terv 
elkészítésére az alábbi vállalkozásoktól: 

1. SALGÓTERV Kft.               3100   Salgótarján, Meredek út 3. 
2. TARJÁNTERV Kft.             3100   Salgótarján, Mártírok út 1. 
3. PANNON-FORRÁS Kft.     3100   Salgótarján, Május 1 út 64. 
 

A Képviselő-testület az alábbi elvárásokat fogalmazza meg a forgalomtechnikai terv elkészí-
téséhez : 

- minden szempont figyelembevételével meg kell vizsgálni azt, hogy milyen 
megoldással lehet kialakítani a megépítendő CBA áruházat úgy, hogy az a 
biztonságos közlekedést ne veszélyeztesse, és a közlekedés ne lehetetlenül-
jön el az adott területen 
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- a tervező folytasson alapos vizsgálatot annak érdekében, hogy a CBA áruház 
megépítése után biztonságos csomópont alakuljon ki Rétság városközpont-
ban, a 2.sz. főútnak a Templom utca és Zrínyi utca közötti szakaszán 

- vegye figyelembe az ezeken a csomópontokon keresztül elérhető, már meg-
levő, vagy jogerős építési engedéllyel rendelkező, később megépítésre kerülő 
létesítmények által generált forgalmat is (okmányiroda, földhivatal, városháza, 
posta, járóbeteg szakellátó központ, munkaügyi hivatal, gyógyszertár, építés 
előtt álló buszpályaudvar, hulladékudvar, egyéb vállalkozások, üzletek, továb-
bá a 2.sz. főút jelentős átmenő forgalmát is 

- ezen vizsgálatok alapján egyeztessen az országos közút kezelőjével, és sze-
rezze be a közút kezelőjének és más engedélyező szerveknek írásos véle-
ményét  

- az egyeztetések alapján kialakult megoldásoknak megfelelően készítse el az 
érintett területre a Rendezési Terv mellékletét képező forgalomszabályozási 
tervet és szükséges mellékleteit. Csatolja a dokumentáció mellé a közút keze-
lőjének és az egyéb hatóságoknak az állásfoglalásait   

- írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet a folyamatban levő vizsgálati 
eredményekről, az érintett szervek véleményéről és állásfoglalásairól, és a 
Szabályozási Terv elkészítése előtt,  a műszaki megoldások lehetőségeiről 

 
Az ajánlattétel térjen ki: 

- a komplett anyag elkészítésének bruttó vállalási összegére  
- a megrendeléstől számított befejezési határidőre 
- a késedelmes teljesítés esetén fizetendő kötbérre 

Az ajánlathoz mellékelten csatolja a vállalkozási szerződés tervezetét is. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint, a 
forgalomtechnikai terv elkészítésére a javasolt tervezőktől az árajánlatokat kérje meg. 
Határidő:  2012. február 22. 
Felelős:     Mezőfi Zoltán polgármester 

 
3) HATÁROZATI JAVASLAT 

…./2012. (III.23.) kt. határozata 
 

Rétság Város Képviselő-testülete a Rétság városközpontban, a 2.sz. főútnak a Templom 
utca és Zrínyi utca közötti szakaszára vonatkozó  forgalomtechnikai terv elkészítésével 
…………………………………………..Kft-t bízza meg, az ajánlatban szereplő 
………………..Ft vállalási árért. 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést írja 
alá. 

A tervezés költségeit a Nagymaros Trade kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata alapján 
a Nagymaros Trade kft. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012.április 08. 
 

Rétság, 2012. március 15. 
Mezőfi Zoltán sk. 
   polgármester 

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

Hutter Jánosné 
jegyző 
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FORGALOMTECHNIKAI TERV 
 
A megbízási szerződés megkötésével egyetértek, a CBA által vállalt költségek befizetése 
után. Más tekintetben a forgalomtechnikai vizsgálatot saját jövőbeli fejlesztéseink szempont-
jából is elengedhetetlennek tartom. Az előterjesztés tárgyalását javaslom. 

 
 
 

Majnik László 
tanácsnok 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti:                 Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető           

Szabó Miklós kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. március 23-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a május 20-i ülésén módosította a város területén lévő bérlemények 
bérleti díját. A Rétág 568 hrsz-ú, 970 m2 –es beépítetlen terület bérleti díja 2007. április 1. 
naptól 8.000 Ft/hó volt (~ 8,25 Ft/m2/hó), majd 2011. július 1. naptól 19.400 Ft/hó (20 
Ft/m2/hó) összegre emelkedett.  
A Bérlő 2011. augusztus hónapban kérte, hogy az emelt bérleti díj kerüljön csökkentére, mi-
vel a területet évi 8 hónap időtartamban használja, továbbá a mai gazdasági helyzetben 
csökkent az árbevétele. A Képviselő-testület a bérleti díj csökkentési kérelmet nem támogat-
ta.  
 
A vállalkozó a napokban újabb kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez. Kérelme kétirá-
nyú.  

1.) Kéri, hogy a használatában lévő terület felét bérelhesse. Ebben az esetben a terület 
másik, általa nem használt részét rendben tartaná, a füvet igény szerint saját költsé-
gén levágná.  
A kérelem nem tartalmazza, hogy a terület melyik felét bérelné továbbra is. Szóbeli 
egyeztetés során a vállalkozó elmondta, hogy a Rákóczi út – Mező utca közötti részt 
szeretné tovább bérelni, a Börzsönyi út felöli részre nem tartana igényt.  
A Képviselő-testület korábban több alkalommal tárgyalt „osztott” bérleti kérelmeket. 
Elzárkózott olyan esetekben a bérelt terület szerződés szerinti csökkentéséről, amikor 
a bérelt terület nem zárható le ( laktanyában a betonterület bérbeadása), ugyanakkor 
elfogadta azt a javaslatot, amikor a bérlemény megosztható, leválasztható (hangár 
bérlete). Gyakorlatilag az a kérelem került támogatásra, amikor a kiadó ingatlan má-
sik, nem bérelt része külön is hasznosítható.  
A teljes terület jelenleg körül kerített (1-es számú melléklet). A bérelt földterület csök-
kentése esetén a kerítést mindenképp a vállalkozónak át kell helyeznie. A leválasz-
tást követően mérhető le a ténylegesen bérelt terület nagysága.  

 
2.) A vállalkozó jelezte vételi szándékát is a jelenleg bérelt területre. A terület a tulajdoni 

lap alapján: kivett beépítetlen terület. A területen MATÁV szolgalmi jog került bejegy-
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zésre, 14 m2-re. A területen optikai kábel húzódik. A Helyi Építési Szabályzat és a 
Rendezési Terv kiszabályozást tartalmaz a területre (csapadék-vízelvezetés céljára, 
2. számú melléklet). 
A Képviselő-testület több alkalommal támogatta vállalkozók kérésére a Rendezési 
Terv módosítását. Ezekben az esetekben a vállalkozók előre kifizették a tervmódosí-
tás költségét. 2011. évben olyan képviselő-testületi döntés született, hogy az egyéni 
kérelmeket nem kívánja a Képviselő-testület támogatni. A Rendezési Terv soron kö-
vetkező módosításához mindenképp ki kell kérni a város lakóinak, a város vállalkozó-
inak véleményét. Amennyiben az összegyűjtött kérések, igények nem sértik a város 
településfejlesztési stratégiáját, abban az esetben lesznek támogathatók. A jelenleg 
kialakult terület tovább nem osztható, tehát a részbeni megvásárlást sem tudjuk fel-
ajánlani.  
 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szabó Miklós kérelméről készített előterjesztést 
megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

 
Fentiekben részletezve. 

 
 
3 Határozati javaslatok 
 
 

I. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Miklós kérelmét az 568 hrsz 
alatt bérelt terület 50%-os igénybevételére vonatkozóan.  
 
 

„A” Változat 
 
A Képviselő-testület a kérelmet támogatja és hozzájárul, hogy a 970 m2 helyett a vállalkozó csak a 
terület felét bérelje. A bérleti szerződés módosításának feltételéül szabja, a bérelni kívánt terület - 
vállalkozó saját költségén történő - lekerítését. A kerítés áthelyezését követően az újonnan kialakult 
bérlemény területét le kell mérni, a mérés eredményét dokumentálni kell. 
A Képviselő-testület elfogadja a vállalkozó felajánlását az általa nem használt területet saját költségén 
rendben tartja, indokolt esetben a füvet lenyírja. A vállalkozó felajánlását a Bérleti szerződésben rög-
zíteni kell. 
 
Felelős:  

a.) értesítésre: Hutter Jánosné jegyző 
b.) bérelni kívánt terület méréssel történő felméréséért Salgai György városgondnok 

 
Határidő  

a.) értesítésre: 2012. április 05. 
b.) vállalkozó bejelentését követő 5. nap 

 
„B” Változat 
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A Képviselő-testület a bérelni kívánt terület nagyságát – tekintettel arra, hogy a másik részt önállóan 
hasznosítani nem tudja – nem kívánja csökkenteni.  

 
Felelős: értesítésre Hutter Jánosné jegyző  
Határidő: 2012. április 05. 
 

II. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta Szabó Miklós vállalkozó kérelmét az  
568 hrsz. alatt lévő terület megvásárlására vonatkozóan.  
 
A vételi szándék nem egyeztethető össze a jelenleg hatályos Rendezési Tervvel ezért a Képviselő-
testület a Rendezési Terv soron következő módosításáig a területet nem kívánja értékesíteni.  
 
Felelős: értesítésre Hutter Jánosné jegyző  
Határidő: 2012. április 05. 
 
 
Rétság, 2012. március 13. 
 
                                                                                         Vargáné Fodor Rita 
                                                                                       pénzügyi csoportvezető 
 

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

 
Hutter Jánosné 
       jegyző 

 
 
 
 
 
 
Szabó Miklós kérelme 
 
Az „A” változat szerinti megoldást elfogadhatónak tartom, az előterjesztés tárgyalását javaslom. 
 
 
 
 
 

Majnik László 
tanácsnok   
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Előterjesztést készítette : Nagy Miklós  építésü.ea.        előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző 

BGT. Hungária Kft. kérelme 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012. március 23-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 BGT Hungaria Kft. kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, az Önkormányzat tulajdonában 
álló Rétság, Pusztaszántó 091 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, tulajdonosi hozzájárulás meg-
adása céljából. 
A Rétság, Pusztaszántó út 1. sz. (094/1 hrsz) alatt található korábban Shell, ma OMV töltőállomás 
területén kimutatott szénhidrogén szennyezettség miatt a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a KTVF: 6692-5/2011. iktatószámú, illetve az ezt mó-
dosító KTVF: 6692-8/2011. iktatószámú határozataiban Shell Hungary Zrt-t részletes tényfeltárás 
elvégzésére kötelezte.  
OMV Hungária Kft. és Shell Hungary Zrt. közötti szerződésben foglaltak alapján a tényfeltárási 
munkálatok elvégzése Shell Hungary Zrt. feladata.  

Shell Hungary Zrt. szerződött környezetvédelmi partnere BGT Hungaria Kft. (1119 Budapest, 
Keveháza utca 1-3.), így a kötelezett megbízásából e tényfeltárási munkálatokat is BGT Hungaria 
Kft. végzi el.  

 

Kérelmező az Önkormányzat hozzájárulását kéri Önkormányzat tulajdonában lévő Rétság, külterü-
let, 091 helyrajzi számú ingatlanon a talaj és talajvíz környezetvédelmi vizsgálata céljából szüksé-
ges talaj- és talajvíz mintavételi pontok létesítéséhez, ezek határozatlan idejű fennmaradásához, 
az ezekből történő időszakos mintavételhez, esetleges monitoring kúttá alakításukhoz.  

A mintavételi berendezések(pontok) a Shell Hungary Zrt. tulajdonában maradnak. Amennyiben a 
mintavételi pontok fennmaradására már nem lesz szükség, azok szakszerű megszüntetését Shell 
Hungary Zrt. saját költségén haladéktalanul elvégzi. 

A kivitelezési munkák alatt ill. azok befejezése után az eredeti állapot (tereprendezés) helyreállítá-
sát a Shell Hungary Zrt elvégzi. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a BGT Hungaria Kft kérelméről készített elő-
terjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
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2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

Fentiekben részletezve. 
 
3 Határozati javaslatok 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta BGT Hungaria Kft kérelmét a 
Rétság, külterület, 091 helyrajzi számú ingatlanon talajvíz mintavételi pontok(berendezések) 
létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 

 
 

„A” Változat 
 
A Képviselő-testület a kérelmet támogatja és a talajvíz mintavételi pontok (berendezések) léte-
sítéséhez szükséges, a határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulását megadja. Uta-
sítja Mezőfi Zoltán polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő .2012. április 05. 
 

„B” Változat 
 

A Képviselő-testület a kérelmet támogatja és hozzájárul, a talajvíz mintavételi pontok (berende-
zések) létesítéséhez szükséges, a határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulását az 
alábbi kiegészítésekkel megadja. Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert a tulajdonosi hozzájáru-
lás aláírására. Kiegészítések:…. 
. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő .2012. április 05. 
 
Rétság, 2012. március 15. 

 
Tömör Józsefné 
    aljegyző 
 

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

 
Hutter Jánosné 
       jegyző 

 
BGT. Hungária Kft. kérelme 
 
Az elvégzendő feladatot kifejezetten fontosnak tartom, ezért a tulajdonosi hozzájárulás megadásá-
val egyetértek. Az előterjesztés tárgyalását javaslom. 
 
 
 

Majnik László 
tanácsnok   
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző    

Megbízási szerződés jóváhagyása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2012. március 23-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 informatikai feladatok ellátására a napirend előzményét képező 2.)pontban közölt 
kt.határozat alapján pályázatot írtam ki. 
A kiírásra három pályázat érkezett, melyeket az illetékes tanácsnokkal áttekintettünk, 
és az értékelését követően munkáltató jogkörömben eljárva választottam ki a szak-
mailag legmegfelelőbbet. A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően azon-
ban a 2012.évre szóló megállapodást jóváhagyás végett a Tisztelt Képviselő-testület 
elé kell terjeszteni, ezért kérem a csatolt tervezet jóváhagyását. A pályázatokra vo-
natkozóan a bizottsági ülésen részletes tájékoztatást adok. 
 
Az informatikai feladatok ellátására a az igazgatási szakfeladaton 841126 szakfeladat 
számon 60.000   Ft + áfa  2012.évre tervezésre került. 
 

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 

 
10/2012. (I.20.) sz. Kt. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hiva-
tal informatikai feladatainak ellátására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
Hozzájárul, hogy a hivatal halaszthatatlan informatikai feladatainak ellátására Rózsa 
Attila vállalkozóval havi 60.000 Ft +27 %-áfa díjazással, 2012. január 23-tól február 
23-ig terjedő határozott időre szerződés kerüljön megkötésre. 
 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződést aláírja, 
és a pályázatot kiírja.  
 
Határidő:  szerződés kötésre 2012. január 23.  
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 

 
3) JOGSZABÁLYI ALAPOK 

---- 
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4) HATÁROZATI JAVASLAT 

 
/2012. (III.23.) kt. határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hiva-
tal informatikai feladatainak ellátására vonatkozó előterjesztést, azt támogatja. 
Hozzájárul, hogy a hivatal informatikai feladatai a 2012.évi költségvetésben tervezett 
előirányzat terhére 2012. március 01.-tól december 31-ig terjedő határozott időre a 
csatolt megbízási szerződés alapján kerüljenek ellátásra. 
 
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződést aláírja.  
 
Határidő:  2012.március 27.  
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 

 
 
 

Rétság, 2012. március 14. 
 

Hutter Jánosné 
 jegyző 

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

Hutter Jánosné 
jegyző 
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Szám: 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött egyrészről Rózsa Attila vállalkozó (Vanyarc Veres Pálné u.36.szám alat-
ti lakos) mint megbízott, másrészről Rétság Város Polgármesteri Hivatala  képvise-
letében Hutter Jánosné jegyző mint megbízó között az alábbi feltételek szerint: 

 
1.)  A megbízott vállalja a megbízó által tervezett informatikai rendszer kialakítását, 

központi szerver konfigurálását, a rendszer további elemeinek illesztését, a mellék-
let szerinti programnak megfelelően 
 

2.) A megbízott vállalja a megbízó által üzemeltetett számítástechnikai-informatikai be-
rendezések karbantartását a következő tevékenységeket beleértve: 

•  számítógépes hálózat felügyelete-karbantartása, fejlesztése, ill. új hálózat ki-
építése. 

• szükség szerint új számítástechnikai berendezések beszerzése, telepítése; 
• számítógépek, kapcsolódó perifériák karbantartása az esetleges hibás alkat-

részek cseréje,javítása. Szükség esetén és kérésre nyomtatókellékek (pat-
ronok, tonerek, szalagok stb) beszerzése, ahol lehetséges a kiürült nyomta-
tókellékek feltöltése; 

• biztonsági szoftverek telepítése, beállítása. Jelszavas belépési rendszer, tűz-
falak, vírusvédelem, az esetleges – vírus okozta - károk felszámolása 

• szoftverek beszerzése, telepítése, üzemben tartása. A használattal járó segít-
ségnyújtás, szaktanácsadás; 

• dokumentumok, adatbázisok biztonsági mentési rendszerének kialakítása a 
melléklet program szerint 

• a Polgármesteri Hivatal eszközállományának, üzemeltetett szoftvereinek fel-
mérése, szoftverek jogtisztaságának felmérése 

 
3.) A megbízott köteles a szerver konfigurációjának dokumentációját elkészíteni, és azt a 

későbbi ellenőrizhetőség, a más által való üzemeltetés biztosítása érdekében a szüksé-
ges admin jelszavak zárt borítékban való elhelyezésével a megbízónak átadni. 

 
4.) A feladatok ellátására utasítási jogköre a polgármesteri hivatalt vezető jegyzőnek van. 

Esetleges karbantartási igényeket a hivatal dolgozói is jelezhetik az erre a célra meg-
adott e-mai címen, telefonszámon. Amennyiben ezek anyagi következményekkel járnak, 
ahhoz ugyancsak a jegyzővel való előzetes egyeztetés szükséges. 

 
5.) A feladatellátás szükség szerinti személyes megjelenést igényel, de legalább a megbí-

zás időtartama alatt 3 alkalommal. Ezen felül a megbízott napi szinten e-mailes, telefo-
nos segítségnyújtást biztosít, illetve a szerverbeállításokat, szükséges műveleteket táv-
felügyeleten keresztül elvégzi. Ha ez elégtelen lenne, minden jelzett probléma esetén a 
probléma tudomására jutásától számított 24 órán belül megkezdi a hiba elhárítást a 
helyszínen.  
Megbízott elérhetőségei: 2688 Vanyarc Veres Pálné u. 36. Tel: 06-30-3870-607; e-mail: 
emil@rozsaattila.hu 

 
6.) A megbízás ideje határozatlan időre szól. 
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7.) A megbízó az elvégzett munkáért átalánydíjat fizet. A megbízott mint vállalkozó az áta-
lányról a szerződési időszakot követően számlát állít ki, melynek összege 60.000 Ft az-
az hatvanezer forint + 27 % áfa. A munka elvégzésének igazolására a jegyző, vagy az 
általa kijelölt személy jogosult. A számla kifizetése a benyújtást követően átutalással tör-
ténik 10 napon belül. 30 napon túli késedelmes fizetés esetén a megbízott jogosult a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét felszámítani. 

 
8.) Az átalánydíj tartalmazza a fentiekben írt feladatellátáshoz szükséges utazási költsége-

ket, nem tartalmazza a javítások, illetve karbantartások során felhasznált alkatrészek 
árát. Ezt a megbízó számla ellenében megtéríti. 

 
9.) Megbízott felhívja a megbízó figyelmét, hogy a megbízó tulajdonában álló számítás-

technikai eszközökön jelenleg használt szoftwerek, egyéb szellemi termékek jogtiszta-
ságáért a megbízót, mint tulajdonost terheli a felelősség. Újabb programok telepítése 
esetén ez a felelősség akkor áll fenn, ha a megbízónak tudomása van a telepítésről és 
annak elvégzésére engedélyt, vagy utasítást adott. 

 
10.) A megbízott tudomásul veszi, hogy a feladatellátás során szigorúan köteles betartani az 

adatvédelmi szabályokat. A feladatellátás során tudomására jutott személyes/ céges/ in-
tézményi információkat (ideértve az adathordozók tartalmát és a használt jelszavakat 
stb.) bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen személyek részére nem adja át.  
Az önkormányzati dokumentumokat, adatbázisokat semilyen körülmények között nem 
viheti ki a hivatal épületéből. Ez vonatkozik olyan számítógépek elszállítására, amelye-
ken adatbázisok találhatók. Adatokat, dokumentumokat sem interneten, sem bármilyen 
adathordozón nem vihet ki a hivatal épületéből. (CD, pen-drive, más külső adathordozó.) 
Amennyiben ezek valamilyen feladat – pl meghibásodott adathordozó adatmentése – 
miatt elengedhetetlenül szükséges, az kizárólag a jegyző előzetes irásbeli engedélyével 
és az abban foglalt mértékben tehető meg.  
Ezen adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik a vállalkozó alkalmazásában álló dolgozóra is, 
amennyiben a megbízás teljesítése során a dolgozó feladatot kap a hivatalban. A dolgo-
zó a munka elkezdése előtt ezzel azonos adatvédelmi nyilatkozatot köteles aláírni a 
jegyzőnél.  
A megbízott a megbízás ellátása során alvállalkozót, vagy vele alkalmazotti jogviszony-
ban nem álló egyéb személyt a megbízás ellátásába nem vonhat be. 

 
11.) Jelen megállapodás mindkét fél jogosult indoklás nélkül, írásban egy hónapi felmondási 

idő (rendes felmondás) betartásával felmondani.  
 
12.) 1A felek a megállapodást elolvasták, azt egyformán értelmezték, és nyilatkoznak, hogy 

az akaratukkal mindenben egyező tételeket tartalmaz. Nyilatkoznak továbbá, hogy az 
esetleges vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján tisztázzák. 
Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK. rendelkezései az irány-
adók. 

 
Rétság, 2012………. 

 
 

……………………………………..                                   ……………………………………….. 
  megbízó                                                                                      megbízott 
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény rendszergazdai szer-
ződésről 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület korábban döntött a rendszergazda beállításáról, és egy hónapi alkalma-
zásra adott lehetőséget a költségvetés jóváhagyása előtt. Azóta jóváhagyott költségvetésben 
szerepel a megbízás díja. A pályázat meghirdetésre került, és eredményesen zárult. Több 
érdeklődés is volt, többek között helyi magánszemélyek részéről is, de összesen 3 pályázat 
érkezett. Ezek közül a kiírt feltételeknek – és különösen a polgármesteri hivatalban rendsze-
resített szoftverek alapos ismeretének – egy pályázó felelt meg. A pályázó kiválasztása és 
megbízás a hivatalt vezető jegyző jogköre, ő ebben a jogkörében eljárva bízza meg a rend-
szergazdát. 
 
Itt tulajdonképpen a testületi döntés és a kialakult gyakorlat szerint a megkötött szerződés 
bemutatására van szükség, és annak biztosítására, hogy a testület megismerhesse a szer-
ződést. 
 
A megbízás határozatlan idejű változatát javaslom a jogkör gyakorlójának, felmondási idő 
biztosításával. Ez a megoldás felel meg legjobban mindkét fél érdekének. 
 
Tárgyalását javaslom, és a szerződéstervezetet megszavazásra ajánlom. 
 
Rétság 2012. március 14. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
 
Megbízási szerződés jóváhagyása 
 

A határozati javaslatot, megbízást támogatom. Az előterjesztés tárgyalását javaslom 

 

 

Majnik László 

tanácsnok 
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Előterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyző        Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 

RÉTSÁG 418.HRSZ.-Ú INGATLAN VAGYONKEZELŐI JOGÁNAK ÁTADÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012.március 23-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 2009-ben és 2010.ben több körben megtárgyalta a Rétság 
418.hrsz.-ú ingatlan (természetben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár) tulajdonjo-
gának rendezésére vonatkozó előterjesztéseket. 
A Honvédelmi Minisztérium 858-81/2011.számú, 2012.február 13-án megküldött tájékoz-
tatása szerint a honvédelmi tárca támogatta önkormányzatunk azon igényét, hogy a ne-
vezett ingatlan az önkormányzat részére térítésmentesen átadásra kerüljön, azonban 
feltételként köti ki a tájékoztatásban megjelölt ingatlanok (utcák) és kapcsolódó közmű-
vek és közműszolgáltatások átvételét. 
 
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület az ingatlanok átvételével egyetért, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kell igényünket bejelenteni. 

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

hajtása :   . 
 

A Tisztelt Képviselő-testület tárgyban hozott határozatait az alábbiakban közöljük. 
Ezen felül PVB szakértőjének tájékoztatása szerint a további előzményekről tudunk: 
Az egész honvédségi terület annak idején bővítésre került. Kialakításra kerültek lakóte-
lepek és a szóban forgó utcák valamint közműveik. Időközben az ingatlanok értékesítés-
re kerültek, jelenleg magántulajdonban vannak. Az utcák és közművek bejegyzése 
azonban nem történt meg, szolgalmi jogot nem létesítettek. Az eladott ingatlanok tulaj-
donosai nem járultak hozzá a szolgalmi jog létesítéséhez és bejegyzéséhez, csak abban 
az esetben, ha cserébe kártérítést kapnak. Erre nem került sor. 
2004-ben a Penta Kft és a DMRV képviselő – az abban az időben már folyó egyezteté-
sek okán – megvizsgálták az utcákat és a közműveket és akkor árak szerint közel 60-70 
millió forintos felújítást követően vették volna át üzemeltetésre. A felújítási költségek mai 
értéke ennek többszöröse lehet, melyre az önkormányzat költségvetése nem nyújt fede-
zetet.  
 
A Művelődési Központ ½ részben az Önkormányzat tulajdonában van. Karbantartása, 
üzemeltetése, felújítása, működtetése kizárólag az önkormányzat költségvetését terheli.  
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7 ./2010. (I.28.) kt. határozata 
 

                 Tárgy: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tulajdonjogának  
                             megszerzése 
 

1.) Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni a 
Honvédelmi Minisztérium támogatását és 418 hrsz.-ú „kivett kultúrház” művelési 
ágú ingatlan ingyenes tulajdona adására a Tárca által kikötött feltételeket az aláb-
biak szerint elfogadja: (módosítással) 

a.) Az Önkormányzat egy eljárás keretében a 418.hrsz.-al együtt –a Csipke 
köz, Liget köz, Akácfa út és Radnóti út szennyvízcsatorna közmű kivételével - 
térítésmentesen átveszi az alábbi ingatlanokat: 
 

Fsz. Hrsz. Terület 
(ha,m2) 

Jellege Művelési ága 

1. 418 0,1433 
(0,07165)

kultúrház kivett, kultúrház 

2. 356/15 0,2545 út (Radnóti utca) kivett,saját használatú út 

3. 356/16 0,3028 út (Akácfa utca) kivett,saját használatú út 

4. 356/22 0,3094 patak kivett ,patak 

5. 474/18 0,0766 út (Liget köz) kivett, állami terület I. 

6. 474/25 0,0755 út (Csipke köz) kivett, állami terület I. 

7. 428/2 0,2422 út (Madách utca) kivett,állami terület I. 

8. 428/3 0,1429 út  kivett, állami terület I. 

9. 319 0,2730 kutak,lakóépület,derítő kivett, lakóház, udvar 

 
b.) Az Önkormányzat a kultúrház esetében a tulajdonba kerülést követően 

térítésmentesen biztosítja a településen működő, a Magyar Honvédséghez kö-
tődő és gondoskodási körébe tartozó személyek képviseletét ellátó társadalmi 
szervezetek elhelyezését, rendezvényeikhez külön helyiséget, illetve működé-
süket a szervezetek, illetve jogutódjainak megszűnéséig. 

 
2.)  Az Önkormányzat az 1.) a.) pontban felsorolt ingatlanok vonatkozásában in-

gyenes tulajdonba adásra vonatkozó igénybejelentést nyújt be a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. Nógrád Megyei Területi Irodája részére. 
 

3.)   Rétság Város Önkormányzata a tulajdonba adással felmerülő költségek meg-
térítését 2010. évi költségvetése terhére vállalja. 

 
4.)   A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak 

megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nógrád Megyei Területi 
Irodája valamint a Honvédelmi Minisztérium felé járjon el, és a szükséges do-
kumentumok csatolásával nyújtsa be az önkormányzat igényét az ingyenes tu-
lajdonba adásra. 

 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos 
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97./2010. (IV.29.) kt. határozata 

 
Tárgy: Városi Művelődési Központ (Rétság 418.hrsz.)  tulajdonjogának térítés-
mentes átruházási ügye 
 
 Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete  132/2009. (VIII. 27.) számú 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
A Művelődési Központ és Könyvtár Rétság 418 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat 
a 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) c) pontja és az 1990. évi LXV tv. (Önkormány-
zati tv.) 8. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján a gyermek és ifjúsági fel-
adatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, valamint közművelődési, 
tudományos, művészeti tevékenység támogatása önkormányzati feladat ellátása ér-
dekében kívánja tulajdonba venni, és az intézményt a továbbiakban is művelődési 
központ és könyvtár céljára kívánja felhasználni. 

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: Azonnal és folyamatos 

 
3 Határozati javaslatok 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalta Honvédelmi Minisztérium 
Hadfelszerelési és vagyonfelügyeleti Főosztály 858-81/2011.számú tájékoztatását a 
Rétság  418. hrsz.-ú  (Rétság Művelődési Központ és Könyvtár)  ½ rész vagyonkezelői 
jogának átadására vonatkozóan. 
Az átadás feltételeként szabott ingatlanok és közművek (356/15 hrsz Radnóti utca; 
356/16 hrsz. Akácfa utca; 356/22 hrsz. patak; 474/18 hrsz.Liget köz;474/25 hrsz.Csipke 
köz; 428/3 hrsz. út; 319 hrsz. kutak, lakóépület,derítő) átvételétől elzárkózik, ezek ön-
kormányzati tulajdonba adását elutasítja. 
Utasítja a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról a Magyar Vagyonkezelő Zrt-t va-
lamint a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Osztályát érte-
sítse. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012.április 08. 
 
 
Rétság, 2012.március 14. 

 
Mezőfi Zoltán 
  polgármester 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartal-
maz.  
 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 
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RÉTSÁG 418.HRSZ.-Ú INGATLAN VAGYONKEZELŐI JOGÁNAK ÁTADÁSA 
 
A kapcsolt ingatlanok és közművek átvételével nem értek egyet, korábban sem támogattam. 
Azok átvétele csak a szükséges felújítások elvégzése után történhet meg. Ugyanakkor felve-
tődik az a kérdés is, hogy az állam, mint tulajdonos, az elmúlt kb. 15 évben nem vett részt 
semmiféle karbantartási, felújítási feladatban a művelődési ház tekintetében, sőt elzárkózott 
tőle, bármiféle megkeresés esetén. Ez, ha következetesen gondolkodunk, miután nem lett 
megosztva, az önkormányzat számára többletköltséget jelentett. Felelőtlenség lenne úgy 
átvenni a „kapcsolt árut”, hogy az még további és igen jelentős többletkiadást okozzon az 
önkormányzatnak. 
Az előterjesztés tárgyalását ezek figyelembevételével javaslom. 
 

 
Majnik László 

tanácsnok 
 
 

Tanácsnoki javaslat a 418 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jog átadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Javaslom az előterjesztés PVB ülésen történő tárgyalását. 
Az előterjesztésekben szereplő ingatlanok már az előző időszakban is szerepeltek napiren-
den.  Az előző Képviselő-testület sem döntött az átvételről. Több olyan tényező van, amelye-
ket egyéb szempontok szerint is meg  kell vizsgálni a Képviselő-testületnek. 
A nevezett ingatlanokban olyan mértékű az elhasználódás, amelyre korábbi szakvélemények 
alapján is több tízmillió forintos beruházást (felújítást ) kellene eszközölni.  
A nevezett ingatlanok működtetésre  történő átvételét valószínűleg csak akkor fogja átvenni 
a DMRV, ha azokat, a mai kor szintjére felújítja az önkormányzat. Erre, a jelenlegi költségve-
tést  figyelembe véve, nem sok lehetőséget látok.  
Az átvétel esetén minden probléma a nevezett ingatlanok vonatkozásában az önkormányzat 
felelősége lesz. 
Meggondolás tárgyává javaslom a nevezett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételét. 
 
           Rétság,        2012.        március 15-n 
 
 
                                                                     Tisztelettel: 
                                                                                                   Jávorka János 
                                                                                                           képviselő 
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Előterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyző        Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 

DROGPREVENCIÓS  ELŐADÁS TÁMOGATÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012.március 23-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 2012.februári ülésén tájékoztattam a Tisztelt Képviselő-
testületet egy drogprevenciós előadás megszervezéséről, jelezve, hogy ennek anya-
gi vonzatai várhatóak. 
Az elmúlt időszakban az egyeztetések megtörténtek és az előadás költségét megis-
mertük. A rendezvény összköltsége 88.900 Ft. 
A Rétság Kistérségi Többcélú Társulás 9/2012.(II.16.) számú társulási tanácsi hatá-
rozatában a drogprevenciós előadás megszervezését egyszeri 20.000 Ft-tal támo-
gatta. A kivonat az előterjesztés mellékletét képezi. 
Rétság Városnak eszerint 68.900 Ft-tal kellene hozzájárulni a költséghez, mely tar-
talmazza az áfát is. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előadás szervezését fenti összeg 
megszavazásával támogatni szíveskedjék! 
 

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

 
3 Határozati javaslatok 
 

„A” 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalta a drogprevenciós előadás 
megszervezésének támogatásáról szóló előterjesztést és a 2012.április 17-én  
drogprevenciós előadás megszervezését egyszeri 68.900 Ft ( 50.000 Ft + 18.900 Ft áfa)  
összeggel támogatja.  
2012.évi költségvetés 832919 Mns. egyéb szórakoztatási tevékenység dologi előirány-
zatát  68.900 Ft összeggel megemeli. Egyidejűleg a 841402 Város és községgazdálko-
dás m.n.s. szolgálat általános tartalék kiadásnemét 68.900 Ft-tal csökkenti. A költségve-
tés soron következő módosításakor a változásokat át kell vezetni. 
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 „B” 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte megtárgyalta a drogprevenciós előadás 
megszervezésének támogatásáról szóló előterjesztést ,a 2012.április 17-én  
drogprevenciós előadás megszervezését, azt a költségvetés 2012. évi magas hiánya 
miatt nem támogatja. 
 
 
Rétság, 2012.március 14. 

 
Mezőfi Zoltán 
  polgármester 
 
 

 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartal-
maz.  
 
 

Hutter Jánosné 
jegyző 

 
 
 
DROGPREVENCIÓS  ELŐADÁS TÁMOGATÁSA 
 
Maga a kérdés fontos és foglalkozni kellene vele. Lehetőségét a költségvetés tükrében át 
kell gondolni. Tárgyalását javaslom. 
 

Majnik László 
tanácsnok 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

1 oldal a 5 oldalból 

 
Előterjesztést készítette Hutter Jánosné jegyző        Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012.március 23-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 21. § (1) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot. 

 
A.)  A 2011. április, május,június, július, augusztus havi határozatokról végrehajtá-

sáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület 2011.augusztusi ülésén elfogad-
ta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra.  
 

B.) Szeptember 30-i határozatok végrehajtásáról 2011.október 21-i ülésen beszámolás 
megtörtént, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elfogadott. Ezen túlmenően a még 
folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot: 

      257/ 2011.(IX.30.): háziorvosi ügyelet átszervezése: folyamatban, a nyilatkozatok 
visszaérkeztek, közbeszerzési törvény változásai miatt további egyeztetés szük-
séges 
 

C.) 2011-október havi határozatok: végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képvi-
selő-testület 2011.december 16-i ülésén elfogadta, ezeket a határozatok nem ismer-
tetjük újra.  
 

304/2011.(X.21.) ÉMÁSZ Járóbeteg közvil. bővítés: Tervezés folyamatban 
 

D.)  2011.november 18-i  és november 22-i határozatok: végrehajtásáról szóló be-
számolót a Tisztelt Képviselő-testület 2011.december 16-i ülésén elfogadta, ezeket a 
határozatok nem ismertetjük újra.  
 

E.) 2011.december 02- ai határozatok: végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt 
Képviselő-testület 2011.december 16-i ülésén elfogadta, ezeket a határozatok nem 
ismertetjük újra. Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a követke-
zőkben adok számot: 
340/2011.(XII.02.)Tájékoztató hasznosítható ingatlanokról: lsd: 3./2012.(I.20.) 
 
 



Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról           2012.03.23. kt ülésére 

2 
 

F.) 2011.december 16- ai határozatok: 
végrehajtásáról 2012.februári ülésen beszámolás megtörtént, melyet a Tisztelt Kép-
viselő-testület elfogadott. Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a 
következőkben adok számot: 

 
357/2011.(XII.16.) teljesítményértékelés alapját képező célok: célok megjelölése fo-
lyamatban 
358/A/-359/2011.(XII.16.)Városrehab: konzorciumi szerződés (közlekedési közlekedés 
fejlesztés) partnerek ismeretében: a partner még nem ismert, egyeztetések folya-
matban 
361/2011.(XII.16.)Piac jogi helyzete:képviselő-testület tudomásul vette,: további intéz-
kedést a határozat nem igényelt, azonban az Uránus Kft megkereste a Hivatalt, 
melynek előterjesztését a márciusi ülésre ütemeztük. Sajnos az előterjesztés nem 
készült el, várhatóan áprilisban kerül a képviselő-testület elé. 
367/2011.(XII.16.) Szennyvíz befogadási kérelem: érintettek értesítése megtörtént, 
háromoldalú megállapodás megkötésére még nem került sor. 

 
G.) 2012.JANUÁR HAVI HATÁROZATOK 

végrehajtásáról 2012.február 17-i ülésen beszámolás megtörtént, melyet a Tisztelt 
Képviselő-testület elfogadott. Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatok-
ról a következőkben adok számot: 

3./2012.(I.20.)Önkormányzati ingatlanok használatáról szóló megállapodások felülvizs-
gálata: A határozat végrehajtását a március 8-i határidőig nem sikerült befejezni. 
   - Az alapító okirat módosításának előkészületei több időt vesznek igénybe, 
közgyűlést kell összehívni és közös képviselőt kell választani. Egyeztetéseket 
kell folytatnunk a Kormányhivatallal. A városházára vonatkozó egyéb intézke-
dések várhatóan az  áprilisi ülésre készülnek el. 
-  A Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft  által használt Temp-
lom u. 8. szám alatti ingatlan bérleti szerződése mai ülés napirendjén szerepel 
-  A Cegléd Invest Kft. részére értékesített,  volt GAMESZ műhely  villanyórájá-
nak vevő nevére történő átírására megtörtént 
- Az elmaradt befizetések ügyében intézkedéseket megkezdtük, kimentek a fel-
szólítások, tájékoztatást megadtuk. 

 
H.) 2012.FEBRUÁR HAVI HATÁROZATOK 

 
12./2012.(II.17.) Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetése: 
A társulás hivatalaiba a határozatot a költségvetéssel együtt megküldtük. Egyez-
tetés 2012.március 05-én megtörtént. 
13./2012.(II.17.) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi költségvetési be-
számolója: önkormányzati beszámolóval együtt kerül felterjesztésre 
14./2012.(II.17.) Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. beszámo-
lója: a beszámoló elfogadásáról az igazgatót értesítettük 
15./2012.(II.17.) Bérleti szerződés jóváhagyása:az orvosi rendelők bérleti szerződése 
16./2012.(II.17.) Kiscsoportos foglalkozás engedélyezése: intézkedésre átadva az in-
tézményvezetőnek 
17./2012.(II.17.) Napközis konyha élelmiszer beszállítói szerződéseinek jóváhagyása: 
intézkedésre az igazgatónak átadva 
18./2012.(II.17.) KOVATERV megállapodás jóváhagyása: a szerződéskötés megtör-
tént 
19./2012.(II.17.) Tényfeltáró albizottság jelentésének ügyvédi véleményezése: az ügy-
védi jelentés elfogadása további intézkedést nem igényel 
20./2012.(II.17.) fegyelmi eljárás megindítása: a határozat határidőben végrehajtásra 
került  
21./2012.(II.17.) 2012. évi közbeszerzési terv: honlapon megjelent 
22./2012.(II.17.) Főkefe Nonprofit Kft. kérelme mai ülés napirendjén szerepel 
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23./2012.(II.17.) Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása az elő-
terjesztés nem készült el várhatóan április ülés napirendjén szerepel 
24./2012.(II.17.) Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásáról szóló pályázat ki-
írása: pályázati kiírás megtörtént, elbírálás mai ülés napirendjén szerepel 
25./2012.(II.17.) Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának igénylési feltét-
eleinek meghatározása: pályázati kiírás megtörtént, elbírálás mai ülés napirend-
jén szerepel 
26./2012.(II.17.) Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatási pályázata:pályázati ki-
írás megtörtént, elbírálás mai ülés napirendjén szerepel 
27./2012.(II.17.) Rétsági Árpád Egylet kérelme: szerződésmódosítás megtörtént el-
készült, érintett értesítése megtörtént, aláírás folyamatban 
28./2012.(II.17.) Rétsági Judo Klub bérleti szerződése: szerződésmódosítás megtör-
tént elkészült, érintett értesítése megtörtént, aláírás folyamatban 
29./2012.(II.17.) Szécsényi Keverő Kft. szerződés módosítási kérelme szerződésmó-
dosítás megtörtént elkészült, érintett értesítése megtörtént, aláírás folyamatban 
30./2012.(II.17.) Kuliga József és Kuliga Józsefné kérelme: kérelmezők értesítése az 
elutasításról megtörtént 
31./2012.(II.17.) Forgalomtechnikai terv: a javasolt tervezők felkérése megtörtént, 
ajánlatok mai ülés napirendjén szerepelnek 
32./2012.(II.17.) Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről: 
intézkedést nem igényel 
33./2012.(II.17.) Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. likviditási 
terve:Kft értesítése megtörtént, további intézkedést nem igényel 
34./2012.(II.17.) TATIGAZD megállapodások:megállapodás aláírása megtörtént 
minden intézménynél 
35./2012.(II.17.) Tiszteletdíj felajánlás: számfejtés folyamatos 
36./2012.(II.17.) Adótartozások nyilvánosságra hozatala: az ombudsmani állásfogla-
lás miatt a megyei kormányhivatallal történő egyeztetésig megjelentetése késik. 
Várhatóan a PVB üléséig pontos tájékoztatást adhatok. 
37./2012.(II.17.) Laktanya telephelyének megvásárlásával kapcsolatos kártérítési 
igény: mai ülés napirendjén szerepel 
38./2012.(II.17.) A Pro-Urbe díj, a Díszpolgári Cím és a Vállalkozók a Városért elisme-
rés adományozása: kitüntetések átadása a március 15-i ünnepségen megtörtént 

 
 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 
 
Szociális  Bizottság  2012. február 13. -i ülésén az alábbi döntéseket hozta. 
  
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre:                  5 fő   8.000.-   

Elutasítás:       2 fő 
Összesen:                        7 fő     8.000.- 

 
Átmeneti segély kérelemre:                               6 fő   30.000.-     

 Elutasítás:       1fő                    
Összesen:                 7 fő     30.000.- 

 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközei terhére kifizetett átmeneti segély utólagos  
engedélyezése nem történt, 
 
Étkezés engedélyezése és térítési díj megállapítása nem volt 
Ebédhordás térítésmentes engedélyezés nem történt 
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Temetési segély                                                                     4 fő    100.000 Ft 
    
Születési támogatás                              -                 

 
A Bizottság Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások rendjé-
ről szóló 2/2010. (I.29.) sz. rendeletének módosítását a 25/2012. (II.13.) számú határozatá-
val egyöntetűen javasolta elfogadásra. 
 
 
2 Határozati javaslatok 

„A” 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2012.március havi 
beszámolót elfogadja 

 
 „B” 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2012.( III.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2012.március havi 
beszámolót nem fogadja el.  
 
 
Rétság, 2012.március 14. 

 
Mezőfi Zoltán 
  polgármester 
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény lejárt határidejű hatá-
rozatok napirendhez 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatás elengedhetetlen annak ellenőrzésére, 
hogy mi lett a sorsa a testületi döntéseknek. Ezen a területen bizony voltak gondok az előző-
ekben. 
A beszámoló jelen formája alkalmas arra, hogy nyomon lehessen követni a végrehajtást. 
Különösen azzal a kiegészítéssel, hogy mára az előző ülések jegyzőkönyvei elérhetők, fella-
pozhatók az interneten is. 
 
Régebben gondot okozott, hogy a korábban elfogadott, de nem egy hónapos határidővel 
meghozott határozatok eltűntek az idő süllyesztőjében. Jelen irat már szakít ezzel a rossz 
hagyománnyal, és a régebbi döntésekről is tájékoztatást ad. 
 
A leírtak érdemi részleteiről nem szükséges itt nyilatkozni, azokat a testületi vitában fogom 
elmondani. 
 
Tárgyalását javaslom. 
 
Rétság 2012. március 14. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
 

 



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 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester  

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2012.március 23-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! 
 

• 2012. február 8.:  
TDK bejáráson vettem részt. A befektető kérte, hogy folyamatos egyeztetés miatt 
nem szeretné, ha már konkrét adás-vételről adnék tájékoztatást. Mindazonáltal egy 
megoldás közeli állapot alakult ki a megvásárlással kapcsolatosan. Erről kellő idő-
pontban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. Jómagam azt vállaltam, hogy a 
regionális pályázati lehetőségeknek utána nézek. Részleteiben erről alábbiakban 
beszámolok. 
 

• 2012. február 9.:  
Dr. Gáspár Zoltán ügyvéddel, Jegyző Asszonnyal értekeztünk a testület által jogosan 
kért szerződések felülvizsgálatáról. Élen a Földhivatallal addig jutottunk, hogy a 
számlázás légköbméter arányosan kerül újonnan felülvizsgálva megküldésre. Az 
épület újfent felmérésre került. Ügyvéd Úr javaslata szerint először társasházi köz-
gyűlést kell összehívni. Közös képviselőt választani. Közben Dr. Kalocsai Péterrel, a 
megyei intézményi üzemeltető központ vezetőjével felvettem a kapcsolatot a közép-
iskola és zeneiskola szerződésének ügyében. Tájékoztatása alapján igyekeznek mi-
előbb foglalkozni az új megállapodásokkal, jelenleg nem tudnak. 
Ami a Földhivatalra vonatkozik: Dr. Nagy Zsuzsa arról tájékoztatott, hogy nyitottak 
mindenre, de egyelőre nem dőlt el a szándék, hogy hol legyen a kormányhivatal. 
Ezzel egy időben elvégeztük a közművek feltárását, óvatos becslés szerint kb. 
200.000 Ft-ból leválasztható a Földhivatal épületszárny. Arról nem kaptam tájékozta-
tást, hogy ehhez a Kormányhivatal hozzá kíván-e járulni. 
Szintén ezzel egy időben tájékoztattam a FŐKEFE Nonprofit Kft –t a testület dönté-
séről, új szerződés megkötéséről, illetve az általuk megjelölt pályázatról történő tájé-
koztatásról. Alább ez napirendként szerepel 2012. március 23-án. 
 

• 2012. február 12. 
A rétsági Plébánia hivatalban megalakult a Mindszenthy – kör, a Bíboros emlékének 
aktívabb ápolására. Rám nézve, illetve az önkormányzatra az a kérdés fogalmazó-
dott meg, hogy legyen tájékoztató tábla, amely útbaigazítja a látogatókat a Mind-
szenthy Emlékparkhoz. 
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• 2012. február 16. 

Kistérségi Társulás ülésén kértem támogatást Dr. Zacher Gábor toxikológus áprilisi 
előadására. Végül határozatban 20.000 Ft-ot szavazott meg a tanács. A program áp-
rilis 17-én kb. 14. 00 – 18.00 óráig tart. Szintén előterjesztésben szerepelni fog. 
 

• 2012. február 24. 
Becsó Zsolt Megyei Elnök, Bucsok Lajos Nógrád Volán Zrt. Vezérigazgató, Dénes 
Anita NORDA együttes jelenlétében folyt egyeztetés. 
Tárgya: Az utasforgalmi épület konzorciumi megállapodás tervezete. Akkor Vezér-
igazgató Úr időt kért. 
Utána a TDK megvásárlásával kapcsolatos pályázati lehetőségeket tekintettük át. 
Telephely fejlesztési pályázat lezárult, viszont  „üzleti infrastruktúra” pályázat még 
nyitott. (Továbbiakban fejlemények a beszámoló végén.) 
 

• 2012. március 5. 
A testület döntése alapján Tolmács község vezetésével megbeszélést folytattunk 
Borosné Gellai Katalin Asszonnyal együtt. Első fordulóban nem hajlandóak többet fi-
zetni, kivéve ha a iskolabusz üzemeltetéséről lemondunk, azt átadjuk – a normatívát 
– az ottani busz üzemeltetésére. 
 

• 2012. március 7. 
Újfent sikerült Bucsok Lajos vezérigazgató úrral beszélni a pályázat beadásáról, 
mely szerint a Volán adja be az utasforgalmi épületre a pályázatot. Erre is időt kért 
vezérigazgató úr.  
 

• 2012. március 13. 
Újfent kértem Igazgató úr válaszát, amikor tájékoztatott, hogy a pályázati kiírás, illet-
ve beadás 99 %-ban kitolódik a műszaki tartalmak tisztázatlansága miatt, de az 
együttműködés lehetőségét vizsgálják Rétsággal, a szándék megvan. 
 

• 2012. március 9.  
A TDK befektető – jelölt és Sándor Ildikó, Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Igazgatója közt 2012. március 14-re  egy megbeszélést  szerveztem a támoga-
tási lehetőségekről. (Erről később) 
 
 

• 2012. március 9. 
A Városrehabilitációs pályázat határidőre benyújtásra került.  
 
Végezetül kérem a Tisztelt Képviselőket a tájékoztató elfogadására. 
 

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI 
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 
---- 

3) HATÁROZATI JAVASLAT 
„A” 

…/2012. (II.17.) sz. Kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011.március havi tájé-
koztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról megismerte és elfogadja. 
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„B” 
…/2012. (II.17.) sz. Kt. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011.március havi tájé-
koztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról nem fogadja el.  

 
Rétság, 2012.március 14. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán 
 polgármester 
 
 
 

Tanácsnoki vélemény a Polgármester két ülés között végzett munkájáról beszámolóhoz 
 
Javaslom a pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnak az előterjesztés megvitatását. 
 
                           Rétság,         2012. március 14-n 
 
 
 
                                                                                          Tisztelettel: 
                                                       
                                                                                                                  Jávorka János 
                                                                                                                      képviselő 

 
 

Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény polgármesteri beszámo-
lóhoz 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ebben a hónapban rám jutott az a megtiszteltetés, hogy a Polgármeter Úr beszámolóját 
ellássam tanácsnoki véleménnyel. Ezt az alábbaikban teszem meg. 
 
Örvendetes, hogy a beszámoló kezd hasonlítani az eredeti címéhez, és részben valóban 
arról ad számot, hogy a polgármester mit szeretne tenni a város érdekében. Az, hogy 
tényelgesen mit tett ugyanis nem derül ki az iratból. Mert ha a testületi döntés alapján napi-
rendként kerül megtárgyalásra a beszámoló, akkor azt ugyanúgy fel lehet és kell szerelni 
mindazzal a melléklettel, amely az érdemi tárgyalást szolgálja. Itt nevezetesen az egyes 
tárgyalásokként hivatkozott alkalmak emlékeztetői, esetlegesen megírt levelek, vagy az ez 
ügyben kapott válaszok. Ilyenek nincsenek, mint ahogyan határozati javaslatok sincsenek 
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érdemi ügyekkel kapcsolatba, pedig jelezve van, hogy ilyenek lesznek. Hol, mikor? Egyet-
len határozati javaslat van két alternatívában, hogy a testület a tájékoztatót eléfogadta, 
vagy nem fogadta el. Ez ebben a formában, (hogy függőben lévő kérdéseket a testület ha 
el nem is fogad, de szavazással tudomásul vesz), már más alkalommal is visszaütött. Ak-
ként lett beálíltva, hogy a testület elfogadott valamit, ami ezen napirendben le van írva. 
 
Különösen érdekes, hogy több tételnél igér tájékoztatást az irat végén, de a végén csak 
egy szerepel: dátum aláírás. 
 
Mindamellett, hogy elismerendő, a polgármetser igyekszik legalább formailag megfelelni a 
testületi előírásnak, még bőven vannak javítanivalók. Ez az irat ugyanis nem jelenléti ív. 
Annak más a funkciója. Arról kellene érdemi tájékozattást adni, dokumentumokkal alátá-
masztva, hogy minek a végére tett pontot. Ő maga, és nem más! (pl városközpont pályá-
zat amit a pályázatíró benyújtott, és más napirend része.) Ilyet jóindulattal sem találok. 
Több dolog van lebegtetve, visszatérés igéretével, de konkrétumot polgármesteri munka 
eredményessége tekintetében nem lehet felfedezni. 
 
Ugyanakkor továbbra is alkalmaz ügyes trükköket, amellyel a képviselőket és az ülést tv-
adásban figyelemmel követőket félrevezesse a soknak látszó felsorolással, amit (habár a 
szabályok tiltják) meg is ismétli gazdagon a tv előtt. Nem is kétszer, hanem van amit há-
romszor vagy négyszer is ragozza e tekintetében semmit. (hány befektetővel tárgyalt, bár 
ezekből eddig akár százat is jelzett, egyiknek sincs érdemi hozadéka) A cím a téma vilá-
gos. Nem keverendő össze más napirendekkel. Olyan témában ugyanis amiről előterjesz-
tés készül, és aminek akár ő maga az előkészítője vagy előterjesztője, nem kell itt szólni. 
Még jó hogy nem írja be, hogy előterjesztést készítettem x témában, mint polgármesteri 
munka. 
 
Ugyancsak nem tartozik a beszámolóba mindaz, amiről a kiemelt feladatok között kell – ott 
viszont igen részletes és dokumentumokkal alátámasztott – tájékoztatást adni. 
 
További ilyen trükk már többedszerre, hogy nem a két ülés közötti időszakról számol be, 
hanem jó visszanyúlik a korábbi ülést megelőzőekre. Ezeket már vagy leírta, vagy ha nem 
akkor szóban, tv előtt, hosszasan tájékoztatta a képviselőket. Akkor miért szerepel itt feb-
ruár 8, 9, 12. Ezek rendes előkészítési ütemben belefértek volna az anyagok kiküldése 
előtt az előző testületi témák közé. Ugyancsak nem értem márciusban miért megy le a nap 
9-én. Hiszen ezt az anyagot március 14-én tanácsnokolom, mielőtt megkaptam akár már a 
mai napi, de a 13-i mindenképpen beleférhet. Ez gyakorlatilag egy munkahét, az előkészí-
tés szabályos idejével így a cím lassan úgy módosulna, hogy a … ez előző már régen el-
múlt két ülés közötti … Ez nem kívánatos, a feladatnak megfelelően a két ülés közötti idő-
ről kell szólnia a beszámolónak. 
 
Tárgyalását javaslom. 
 
Rétság 2012. március 14. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYEBEK NAPIRENDI PONTOKBAN ELHANGZOTT  
FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
a képviselő-testület 2012. március 23-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 2012.évi jegyzőkönyvek alapján az egyebek napirendi pontokban elhangzottakról 
az alábbi tájékoztatást adom: 
 
2012.január 20: 

Girasek Károly képviselő úr 
• jelezte, hogy a város tele van patkánnyal, melyre megoldást kell találni 
• történt-e egyeztetés a „zöld udvarral kapcsolatban, mikor fog megnyitni: 

polgármester úr az ülésen válaszolt 
Hegedűs Ferenc képviselő úr: 

• jelezte a városüzemeltetésnek, hogy a KRESZ parkban az árkok szeme-
tesek: tisztításuk februárban megtörtént, karbantartásuk a közfog-
lalkoztatás beindulásával folyamatos 

 
2012.február 17.: 

Jávorka János képviselő úr  
• a laktanyánál a kapu bal oldalához egy tükör felszereltetését kezdeményezte: a 

tükör beszerzése folyamatban van  
• Dr. Katona Ernő alpolgármester úr 

• tájékoztatást adott a HPV vírus ellen 2 komponensű, és 4 komponensű 
oltóanyag hasznosságáról. Hivatal részéről ez intézkedést nem igé-
nyelt. 

Girasek Károly képviselő úr 
• Kérte, hogy a jövőben az Egyebek napirenden belül egy külön lapon le-

gyen beszámolva, az egyebekben felmerült problémákkal kapcsolatos in-
tézkedésekről 

• patkányirtással kapcsolatban árajánlat kérést szorgalmazta. Az árajánla-
tot a városgondnok megkérte, a 2012. évi költségvetésben azonban 
erre a feladatra tervezés nem történt. 

 
Rétság, 2012. március 15. 

Hutter Jánosné 
 jegyző 
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Girasek Károly 
önkormányzati képviselő, tanácsnok 
2651 Rétság Postafiók: 44 
girasek@wnet.hu 
 

Tárgy: Tanácsnoki vélemény egyebek napirendhez 

 
Rétság Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
Rétság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő-testület döntése alapján az Egyebek című napirend alkalmával felvetettekről asz 
érintetteknek számot kell adni. Ez egyébként döntés nélkül is elvárható lenne, de sajnos 
többször tapasztalható, hogy képviselői felvetések eltűnnek az idő homályában. Már nem is 
érdemes felvetni, de még mindig nem került elintézésre pl. az iskolai projektor ügye. (és még 
mennyi minden.) A vonatkozó jogszabályok alapján az önkormányzati képviselő „Közérdekű 
ügyben kezdeményezheti a polgármesteri hivatal intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt na-
pon belül érdemi választ köteles adni”. 
Ennek eddig is így kellett volna működni, sajnos a valóság nem ezt igazolta. 
 
Ennél fogva helyes és szükséges a testületi ülésen tett ilyen bejelentésekről, ha nem is 15 
napon belül, hanem legalább a következő ülésen tájékoztatást adni. Ez az irat ebből a célból 
született, és formáját tekintve megfelel ezen elvárásnak. 
 
Voltak persze érdemi felvetések PVB ülésen is. Igaz ezekre nem terjed ki a testületi beszá-
molási kötelezettség, de a fent idézettek szerint ezekre - és bármely közérdekű képviselői 
felvetésre, amely nem ülésen hangzik el azokra is – érdemi választ kell adni. Ebből az követ-
kezik, hogy a jövőben a PVB-n elhangzott Egyebek-et is meg kell ismételni a testületi ülésen. 
 
A fentiekből világos, hogy „érdemi választ kell adni”, intézkedést tenni. E tekintetben az nem 
érdemi válasz, hogy „a polgármester úr az ülésen válaszolt”.  Egyrészt mert nem mondta 
csak a nagy semmit, másrészt a probléma kiküszöbölésében nem történt intézkedés. No 
ezeket majd a téma tárgyalásánál lehet számon kérni, mert ezen anyag módot ad arra is. 
 
Tárgyalását javaslom. 
 
Rétság 2012. március 14. 
 
 

Girasek Károly tanácsnok 
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