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

a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
 a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-i ülésére 

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

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal elrendelte a szociális ellátások rendjéről szóló helyi rende-
letek felülvizsgálatát. (Mellékelten csatoljuk az erről szó átiratot.) Az átirat alapján a felülvizsgá-
latot elvégeztük. 
 
A változások: 

- a 7. § (2) bekezdését töröltük. (Az új (2) bekezdés az átirat szellemét követve kérdéseket vet fel.) 

- az 8. § (6) bekezdését töröltük, az új (6) és (7) bekezdést kiegészítettük a krízishelyzet kitétellel, 
illetve a (8) bekezdésben szabályoztuk, hogy a kérelmező nem kötelezhető házának jelentős 
költségigényű felújítására, a (14) bekezdés szabályozásában előforduló ismétléseket töröltük, 

- a 12. § (4) bekezdését és a 13. § (2) bekezdését, valamint a 15. § (6) bekezdését az új 18.§ miatt 
töröltük, 

- vadonatúj a 18. §, amely a rendkívüli települési támogatást szabályozza, 

- a közgyógyellátás (volt 20. §) kikerült a szabályozás köréből, mivel annak helyi szabályozása és 
betartatása csak rendkívül bürokratikus úton történhet, ugyanakkor a Szociális Bizottságnak le‐
hetősége van a gyógyszertámogatás megállapítására. 

Külön kell megemlíteni a 3. § szerinti hatáskörök változását, melyet azért kérünk megváltoztatni, 
mivel két területen, vagyis a születésnél és a halálnál érzékenyebbé válnak az emberek és két 
szociális bizottsági ülés között állandóan a „nyakunkra” járnak a támogatások megállapítása és 
kifizetés miatt. A két ellátási forma egyébként lényegében normatív feltételeket tartalmaz. Ezen 
okok miatt javasoljuk, hogy polgármesteri hatáskörbe kerüljön a születési és a temetési segély 
megállapítása. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 
 
Rétság, 2015. augusztus 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- 2/2015. (ii.27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások rendjéről. 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint a rendelet tervezetben hivatko‐
zott törvények.. 

4. Határozati javaslat: nincs, mivel rendelet elfogadását javasoljuk. 
 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS 
A HASZNÁLAT RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA, A TÖBBSZÖR MÓDO-
SÍTOTT 13/1995. (VIII.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL 
HELYEZÉSE 
                                                          ELŐTERJESZTÉS 
                               a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-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 önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használat rendjéről szóló 13/1995. 
(VIII.28.) számú rendeletünk felülvizsgálatra szorul. 
 
A májusi ülésen ismételten az a döntés született, hogy továbbra is javaslatokat várunk a tervezettel kap-
csolatban.  
 
Az eltelt időszakban két vélemény érkezett a rendelet-tervezethez. Az egyik vélemény szerint a társas 
ingatlanok előtti vízelvezető árkok takarításának kérdését, valamint vissza kellene állítani a vándorvásá-
rokat a Művelődési Házban. A másik vélemény szerint az alábbi változtatásokat kellene a rendelet-
tervezeten átvezetni: a zárójeles megjegyzések az előterjesztők véleménye!) 

- állapítson meg díjat a testület azon üzletek előtti parkolóhelyekre, amely üzletek nem rendelkez-
nek parkolóval, a rétsági székhellyel rendelkezőket ezt követően mentesíteni kellene, a máshol 
székhellyel rendelkezőket 50 %-os díjkedvezményben kellene részesíteni, (véleményünk szerint 
ez a megkülönböztetés több alapvető jogelvet sértene,) 

- szabályozni kellene a lakások előtti parkolás lehetőségét a közterületen, 

- szigorítani kellene a közterületen való gépkocsi tárolás feltételeit, (célszerűbb volna megtiltani 
véleményünk szerint,) 

- nagytestű gépjárművek parkolásának szabályozása a városban,  

- közterület-használati engedély mellett legyen bejelentési kötelezettségre is lehetőség, (ez az ille-
ték problémát nem oldja meg,) 

- a megállító táblák elhelyezésének szabályozása, 

- a reklámtáblák elhelyezésének árnyaltabb szabályozása, 

- kutyasétáltatásra megengedett helyek felsorolása, 

- a piacon lehessen csak vásározó tevékenységet folytatni, 

- közterületek magáncélú használatának szabályozása a lakóházak előtt. 
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(A beérkezett javaslatokat csatoljuk az előterjesztéssel, azzal, hogy véleményünk szerint ez egyrészt túl-
szabályozást okoz, másrészt ellenőrizhetetlen. Ugyanakkor a 3.5 tonnát meghaladó gépjárművek parkolá-
sát a közterületen meg kellene tiltani, ehhez minden utcában tiltótáblát kellene kihelyezni.) 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 
 
A közterületek használatának szabályairól szóló 9/2003. (IV.18.), 6/2001. (VI.11.), 8/2000. (III.31.), va-
lamint a 8/1996. (VI.28.) számú rendelettel módosított 13/1995. (VIII.28.) számú önkormányzati rendele-
tek 
 
 
3. Jogszabályi háttér: fentiekben részletezve 
 
4. Rendelet-tervezet: Rendelet-tervezet külön becsatolva 
 
Rétság, 2015. augusztus 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2015. (.…..) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használatuk rendjéről 
-tervezet- 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésé-
ben meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben és   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény  
37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
. 

Általános és értelmező rendelkezések 
1.§ 

 
(1) A  rendelet hatálya Rétság város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki. 
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy 

önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként (pl. közút, jár-
da, tér, park)  tart nyilván. 

(3) Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben 
foglalt keretek között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a piaci és vásári helyhasználattal kapcsolatos díj fizetésére. 
2.§  

 
A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően, állaguk 
sérelme nélkül, mindenki ingyenesen használhatja. 
 

A közterület-használati engedély  
3.§ 

 
(1) A közterületnek a rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély, 

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) alapján filmforgatási célú használa-
tához hatósági szerződés szükséges.  

(2) Közterület-használati engedély nélküli közterület-használót a jegyző kötelezi a közterület használatá-
nak megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti állapot saját költségen történő helyreállítására. 

(3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni: 
a) közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető 

(előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, (fényreklám), továbbá cég és címtábla 
elhelyezésére, b) árusító és egyéb fülke elhelyezésére, illetve épület és építmény létesítésére, 

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett 
várakozóhelyiség elhelyezésére, 

d)  az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek céljára, 
e) szobor, emlékmű, díszkút, önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (pad, tájékoztató táblák, köz-

világítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezésére, 
f) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelye-

zésére,  
g) építési munkával kapcsolatos állvány – kivéve, ha az közvetlen élet- vagy balesetveszély miatt 

szükséges-, építőanyag és törmelék elhelyezésére, 
h) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, árubemutató kitelepülésre, 
i) vendéglátó-ipari előkert céljára,  
j) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésre, árukirakodásra,  
k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és egyéb rendezvények, továbbá mutatványos te-

vékenység céljára, 
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l) közhasználatra még át nem adott közterületek, (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosításá-
ra, 

m)  a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, reklámhordozó céllal elhelyezett 
járművek tárolásához, 

n)  szilárd burkolatú út, járda, pakoló stb. megbontását eredményező közterület használathoz,    
o) az előbbiekben fel nem sorolt, valamennyi egyéb közterület igénybevételére. 

(4)   (A h,/ pontot és a k./ pont „vásár, és alkalmi vásár” részt törölni, e célra a piacot kijelölni.) 
 

4.§ 
 
(1) Nem kell közterület-használati engedély : 

 a) a szállított tüzelő, és építőanyag tárolásához, rakodásához, feltéve ha az a közúti és gyalogos köz-
lekedést nem akadályozza, és a közterület igénybevétele a hat napot nem haladja meg,  

 b) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda) területének el-
foglalásához, 

 c)  az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, tájékoztató 
      táblák elhelyezéséhez, 
 d) önkormányzati és állami szervezésű kulturális-, szórakoztató-, sportrendezvények      tartásához. 

 
5.§. 

 
(1) A rendelet 2. számú melléklete szerinti engedélykérelmet annak kell benyújtania, aki a közterületet 

rendeltetéstől eltérő célra kívánja használni. 
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület    vagy más 

építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kére-
lemben az építtetőnek kell kérnie. 

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építő-
anyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek vagy az építtetőnek 
kell kérnie.  

  (4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének (telephelyének) címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését (pl. építési 

engedély, vállalkozói igazolvány).  
  (5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen 

folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. 
(6) Közterület használatot a (7) bekezdés kivételével a Képviselő-testület jogosult engedélyezni. 
(7) A 2.§ g), h), j), k) pontok esetében a jegyző jogosult a közterület használat engedélyezésére 
 
 

6.§ 
 

(1) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes közút kezelő-
je és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges. 

(2) A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező szerzi be. 
(3) A közterület-használati engedély nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb jogszabályokban szabályozott 

szakhatósági engedélyek beszerzése alól. 
 

 
Közterület-használati  engedély megadása, tartalma és érvényessége 

 
7.§ 

 



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

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

5 

(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyről szóló törvényt, az építésügyi 
szabályzatot, az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló  jogszabályt, a városren-
dezési terveket, a városképi, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt köve-
telményeket és ellenőrizni kell az egyéb feltételek meglétét is. 

(2) A közterület-használat a  5. § (3) bekezdésében említett esetben csak az építési munka végzésének 
tartamára engedélyezhető. 

(3) Árusító és egyéb fülke közterület-használatára legfeljebb két évre lehet engedélyt adni, mely a felté-
telek megléte esetén meghosszabbítható. 

(4) A közterület használatára a (3) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb egy évre lehet engedélyt 
adni, mely a feltételek megléte esetén meghosszabbítható. 

(5) Tájékoztató, hirdető és reklámtábla elhelyezésére a (6) bekezdésben foglalt kivétellel, csak az erre a 
célra kijelölt helyen, és egységes megjelenési formában adható engedély. 

(6) Városképet nem rontó, közút beláthatóságát nem zavaró közterületre multi-reklám tábla elhelyezé-
sére is adható engedély.  

 
8.§ 

 
(1) Nem adható ki közterület-használati engedély  

a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek bemutatására és értékesíté-
sére, egyéb közízlést sértő tevékenység végzésére, valamint mindazon termékek árusítása céljára, 
amelyek közterületen történő értékesítését jogszabály tiltja, 

 b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett használat a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gya-
logos észlelését akadályozná; (megállító tábla kihelyezésének tilalma) 

 c) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett használat miatt a járdaszakasz 1,5 m-es sávszélessége a 
használat idején nem biztosítható. 

(2) Attól, aki más célra kért közterület-használati engedély mellett az (1) bekezdésben meghatározott 
tiltott tevékenységet folytatja, a közterület-használati engedély azonnali hatállyal visszavonandó és 
részére egy évig közterület-foglalási engedély nem adható.  

(3) Engedélyben foglaltaktól eltérő közterület-használat engedély nélkülinek minősül, és az azzal járó 
szankciókat vonja maga után.  

(4) Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Rétság Város Önkormányzatával szem-
ben lejárt határidejű tartozása van (közterület-használati díj, helyi adó, gépjármű adó, bérleti díj, bír-
ság stb.). 

 
 

9.§ 
 

(1) A közterület-használati engedély tartalmazza: 
a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (telephelyének) címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételének pontos meghatározását, 
d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, 
e) az engedély lejárta vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötele-

zettség előírását, 
f) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját. 

 
10.§ 

(1) A közterület-használati engedély 
           a) meghatározott idő elteltéig, 
           b) megállapított feltétel bekövetkeztéig  
           c) visszavonásig érvényes. 
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha: 
           a) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, 
           b) közterület-használati díj megfizetése határidőre elmarad, 
           c) közterület engedélytől eltérő használata esetén. 
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(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta 
előtt legalább 15 nappal korábban benyújtott kérelmére meghosszabbítható.  

 
 

11.§ 
A közterületet jogszerűen használó nem akadályozhatja – kivéve ha arra külön engedélyt kapott – a gya-
logos és a gépjármű forgalmat, és köteles gondoskodni az általa elfoglalt terület folyamatos tisztántartásá-
ról. 
 

Közterület-használattal korlátozottan igénybe vehető területek 
12.§ 

 
(1) A külön jogszabály szerint üzlet nélkül árusítható termékek értékesítésére a Rákóczi úton közterületre 

használati engedély nem adható. 
(3) Hirdető és reklám táblák elhelyezésére – csak egységes megjelenésű formában – az építésügyi hatóság 

által meghatározott helyekre adható közterület-használati engedély. 
(4) Hirdetést, hirdetményt, plakátot csak az e célra biztosított közterületi hirdető-berendezéseken, vagy 

tulajdonosi hozzájárulással e célra igénybe vehető építményen, házfalon, kerítésen lehet elhelyezni. 
(5) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot (reklámcédulát) stb. e célra ki nem jelölt építményre, műtárgyra, 

köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni, felfesteni. 
(6) Tilos választójogi törvények hatálya alá tartozó választási kampány céljára szolgáló önálló hirdető-

berendezést, hirdetést, plakátot stb. önkormányzati intézmények elhelyezésére szolgáló épületen, 
vagy azon belül elhelyezni. 

(7) Az (5) bekezdésben előírtak megszegőit a jegyző a hirdetés, reklám eltávolítására, ezen túlmenően az 
okozott kár megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi. 

 
Közterület-használati díj 

13.§ 
 

(1) Az engedélyes a közterület használatért díjat köteles fizetni. 
(2) A közterület-használati díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen 

lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 
(4) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap és négyzetméter egésznek 

számít. 
(5) Alkalmi, vagy 30 napot meg nem haladó közterület-használat esetén a használati díjat az engedély 

kiadásával egyidejűleg, egy összegben számla ellenében kell megfizetni. 
(6) Az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetén a használati díjat számla ellenében, 

negyedévente előre kell megfizetni. 
  
 

14.§ 
 

Nem kell közterület használati díjat fizetni: 
a) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá vízügyi szervek alaptevé-

kenységéhez kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére,  
b) a közszolgáltatóknak (gáz-, víz-, és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a felada-

tuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények elhelyezésére, 
c)  a közszolgáltatóknak ((gáz-, víz-, és csatornázási művek), valamint a köztisztasági szerveknek a fel-

adatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények elhelyezésére, azok karbantartására, 
d) szobrok, emlékművek, dísz-kutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezésére, 
e) közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges terület igénybevétele után. 
 
 

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása  
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15.§ 
 

(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű: 
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként közúti forga-

lomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, 
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, 
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos, roncs, vagy sérült.  

(2) Közterületen üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen járművek a KRESZ-ben meghatározottakon 
túl  nem tárolhatók. A tulajdonos (üzembentartó) az üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen jár-
művet saját költségén köteles a közterületről 10 napon belül eltávolítani.  

 „A” változat 
(3) Teher, személy és áruszállítást szolgáló jármű, vontató, munkagép, utánfutó, pótkocsi, lakókocsi, to-
vábbá más személygépkocsinak, motorkerékpárnak, kerékpárnak nem minősülő jármű közterületen – 
közforgalmi parkolón kívül – csak közterület-használati engedéllyel tárolható. Tárolásnak a 10 órát meg-
haladó, huzamos idejű tartózkodás minősül. 
 

„B” változat 
 
(3) A 3,5 tonnát meg nem haladó teher, személy és áruszállítást szolgáló jármű, vontató, munkagép, után-
futó, pótkocsi, lakókocsi, továbbá más személygépkocsinak, motorkerékpárnak, kerékpárnak nem minő-
sülő jármű közterületen – közforgalmi parkolón kívül – csak közterület-használati engedéllyel tárolható. 
Tárolásnak a 10 órát meghaladó, huzamos idejű tartózkodás minősül. 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek 
tárolására közterület használati engedély nem adható 
 
 

 A közterület filmforgatási célú használata 
16. § 

 (1) Az Mktv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: film-
forgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e paragrafusban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni 

 (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv- ben meghatározott képviselő-testületi 
hatásköröket a jegyző gyakorolja. 

 (3) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtar-
tamára, illetve területére. 

 (4) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a filmfor-
gatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események el-
hárulását követő 10 napon belül a kérelmező számára a közterület-használatot biztosítani kell. 

 (5)  A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, 
különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.  

 (6) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a két hetet. 
 (7)  A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a közterület használati díj egy összegben 

történő megfizetését követően kezdhető meg.  
 (8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan 

érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat   jóváhagyását meg kell tagadni. 
 (9) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Rétság város közigazgatási 

területén központi területnek minősül: 
a) a Rákóczi útnak a Templom utca (hrsz: 378) és a Petőfi utca (hrsz. 453) közötti területe, 
b) Iskola tér (hrsz:134/37) és Rákóczi út közötti terület, 
c) Laktanya út. 

 (10) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket 
köteles betartani: 
a) a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a használat tel-

jes időtartama alatt  köteles folyamatosan biztosítani, 
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b) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról fo-
lyamatosan gondoskodni, 

c)  zöldfelületet köteles kíméletesen használni, 
d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen 

helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített 
állapotban az önkormányzat részére visszaadni. 

(11) A filmforgatás célú közterület használatáért az Mktv. 3. számú melléklete szerinti díjat kell fizetni. 
 

 
A jogellenes közterület-használat következményei 

17. § 
 

(1) Aki közterületet engedély nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban 
rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy az engedélyben megha-
tározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-
használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti ál-
lapotát helyreállítani. A jegyző az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költsé-
gére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül 
nem tesz eleget. 

(2) A jegyző az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott 
határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy je-
lentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sé-
relmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot 
helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. 

(3) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterület- használati hozzájárulás 
megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart. 

 
Vegyes és záró rendelkezések 

 
18.§ 

 
 Az e rendeletben foglaltakat a Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézője ellenőrizheti.  
 
 

19.§  
 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti  a közterületek használatának szabályairól szóló 9/2003. (IV.18.), 6/2001. (VI.11.), 8/2000. 
(III.31.), valamint a 8/1996. (VI.28.) számú rendelettel módosított 13/1995. (VIII.28.) önkormányzati 
rendelet, valamint a  közterületek filmforgatási  célú használatáról és a használatuk rendjéről szóló  
14/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelet.  
 
 
 
Hegedűs Ferenc                                                                               Dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                         jegyző 
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                                    Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (.…..) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használatuk rendjéről 

 
 

1. számú melléklete  
 

Közterület-használati díjak 
 

 
Közterület igénybevétel célja  
1.) 18 cm x 125 cm-es megjelenésű hirdető és reklámtábla 1.300 Ft/db/év
2.) Multi reklám tábla 6.500 Ft/m2/év
3.) Közterületre 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, védőtető, 

hirdető-berendezés, cég és címtábla 
650 Ft/m2/hó

4.) Árusító és egyéb fülke, illetve létesítmény elhelyezése 200 Ft/m2/hó
5.) Vendéglátóipar előkert 80 Ft/m2/hó
6.) Alkalmi és mozgó árusítás 150 Ft/m2/nap
7.) Üzleti szállás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezés, 
      Illetve áru ki- és berakás 

100 Ft/m2/nap

 8.) Kiállítás- vásár 40 Ft/m2/nap
9.) Kulturális, sport vagy egyéb rendezvény 40 Ft/m2/nap
10.) Mutatványos tevékenység 100 Ft/m2/nap
11.) Tüzelőanyag tárolás 80 Ft/m2/nap
12.) Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány, törmelék 60 Ft/m2/nap
13.) Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozó hely  100 Ft/m2/hó
14.) Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 40 Ft/m2/nap
15.) Rendelet 15. §-a szerinti  gépjármű tárolás  ?????/m2/nap
 
 
Egyéb igénybevétel esetén a díj mértékét az 1-15. pont figyelembevételével egyedileg kell megállapítani. 
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„B” változat 
1. számú melléklet a ……/2013. (……..) önkormányzati rendelethez 

 
Közterület-használati díjak 

 
Közterület-használati díjtétel 

Közterület igénybevétel célja „A” változat  
18 cm x 125 cm-es megjelenésű hirdető és reklámtábla 1.300 Ft/év/db  
Multi reklámtábla 12.000/m2/év  
Egyéb reklámtábla, molinó, vetített reklám 1.000 Ft/m2/hó  
Közterületre 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, védőtető, 
hirdető berendezés, cég és címtábla 

650 Ft/m2/hó  

Árusító és egyéb fülke, stand stb. elhelyezése 800 Ft/m2/hó  
Vendéglátó ipari előkert 150 Ft/m2/hó  
Alkalmiárusítás 150 Ft/m2/nap  
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezés, 
illetve áru ki- és berakás 

150 Ft/m2/nap  

Kiállítás és vásár 50 Ft/m2/nap  
Kulturális, sport vagy egyéb rendezvény 50 Ft/m2/nap  
Mutatványos tevékenység 150 Ft/m2/nap  
Tüzelőanyag tárolás 80 Ft/m2/nap  
Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány, törmelék 
tárolása 

100 Ft/m2/nap  

Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozó hely 150 Ft/m2/hó  
Egyéb célú gépjárműtárolás 100 Ft/m2/óra  
Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosí-
tása 

40 Ft/m2/nap  

 
 
Film és TV felvétel   
A város díszburkolatos központi területein /Rákóczi út, Piac tér, 
Iskola tér/ filmforgatás célra 

500 Ft/m2/nap  

Filmforgatás részére a stáb által használt díszburkolatos közterü-
let használatra 

200 Ft/m2/nap  

A város egyéb nem központi területein filmforgatás célra 200 Ft/m2/nap  

A város egyéb nem központi területein filmforgatás stáb által 
használt közterületre 

150 Ft/m2/nap  

 
 

1.) Filmforgatás, TV felvétel esetén ha valamely tevékenység a közterület a táblázat alapján két különböző 
díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú használatának díját a ma-
gasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni. 

2.) Az 1. számú melléklet díjtételei 2014. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a 2012. évre 
közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente, január 1. naptól 
a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben 
emelkednek. 
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2. számú melléklet a ……/2013. (……..) önkormányzati rendelethez 

 
Közterület-használati kérelem 

Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
 
 

 
Alulírott …………………………………….…….............................................................. (lakcím, szék-

hely: ...……………………………………….................................................)  azzal a kéréssel fordulok 

Önökhöz, hogy a Rétság,.................................................................. utca …....... szám .............  hrsz. meg-

jelölésű ingatlanon, /………………., /hirdetési felületen  ...…..m2 (db.) mértékű közterület, rendeltetéstől 

eltérő használatát, ………………………..................................... (tevékenység) céljára az alább feltünte-

tett időszakban engedélyezni szíveskedjék. 

201-- év  ........................................... hó ............... napjától 

20..... év  ..….......................................hó ............... napjáig 

 

A kérelemhez közlendő adatok: 

Korábbi közterület-használati engedély száma: ……...........……………………...…………. 

A tevékenységhez használt eszköz (rendszám): ….…..........................…....................….. 

Vállalkozói igazolvány száma:   ..............................................................….....................… 

Adószáma (adóazonosítója):       ..............................................................…....................… 

Kérelmező telefonszáma: .................................................................................................... 

Magánszemély esetében közlendő további adatok: 

Születési helye, ideje: ......…...........................................…….….. 

Anyja neve:………………….......................................................... 

Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít! 

 

 

 

Rétság,  201... ................................................ 

      ….........................................................   

                                          aláírás  

 
 
 
i 
Kellene a bontáshoz is engedélykérelmet benyújtani. 
 
A kérelemmel benyújtandó mellékletek: 
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-  tevékenység végzésére jogosító okirat, 
-  beazonosításra alkalmas vázrajz (vagy helyszínrajz), 
- rendezvény esetén továbbá:  

1.) a rendezvény részletes programja 
2.) a rendezvény szervezője, vagy a rendezvény lebonyolításáért felelősséggel tartozó személy     

neve, elérhetősége, 
3.) a résztvevők és a várható látogatók tervezett létszáma, 
4.) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének módja 
5.) a rendezvény műszaki-technikai igényeinek felsorolása. 

 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 

Indoklás 
 

Általános indoklás 
 

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 13/1995. (VIII.28.) ön-
kormányzati rendelet több alkalommal került már módosításra. A hatályba lépése ót eltelt hosszú idő, 
önkormányzat tulajdonát képező közterületek hatékonyabb használata, hatáskörváltozások, a rendelet 
alkalmazása során felvetődött problémák kezelése, a filmforgatás szabályozásának szükségessége és a 
közterület használatáért fizetendő díjtételek módosítása indokolja a jelenleg hatályos rendelet hatályon 
kívül helyezését, új rendelet megalkotását. megállapítása miatt.  
 
 

Részletes indoklás 
 

A Rendelet 1. §-ához 
 

A Rendelet 1. §-a  általános és értelmező rendelkezéseket tartalmaz. 
 

 
A Rendelet 3. §-ához 

 
A közterület használat engedélyezését, az engedélyköteles használatok körét szabályozza 

 
A Rendelet 4. §-ához 

 
Azokat a közterület-használati eseteket tartalmazza, melyekhez nem kell közterület-használati engedélyt 
kérni. A lakosság részére indokolt megtartani az előző szabályozásból a tüzelő- és építőanyag tároláshoz 
biztosított engedő szabályozást. A 3,5 tonna össztömegű gépjárművek esetében biztosítja engedély kére-
lem nélkül, időkorlát nélkül a várakozást, parkolást a Vasút utca teljes területén.  
 

 
A Rendelet 4 -5. §-ához 

 
A közterület-használati engedélykérelem és a kérelem elbírálásárnak szabályait tartalmazza. A mozgó-
képről szóló 2004. évi II. törvény a filmforgatás célú közterület-használat speciális szabályait 
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fogalmazta meg. E törvény felhatalmazása alapján, keretein belül az önkormányzatok kidolgoz-
zák saját szabályozó rendszerüket.  

 
 

A Rendelet 6-7-8. §-ához 
 
Szabályozza a szakhatóságok engedélyének beszerzési kötelezettségét, részleteiben tartalmazza az enge-
dély megadásának, a kérelem elutasításának eseteit. 
 

A Rendelet 9-10. §-ához 
 

A közterület-használati engedély tartalmát, érvényességét szabályozza. 
 

A Rendelet 13. §-ához 
 
A közterület-használt díját megfizetési lehetőségét tartalmazza. A közterület-használati díjtételek 1995. 
évtől két alkalommal igen mérsékelten változtak. Aktualizálásuk indokolt. 
 

A Rendelet 17. §-ához 
 
A változó jogszabályi környezetben nem volt szabályozott a jogellenes használat szankciója. Az állam-
polgári magatartás változása indokolttá teszi szankciók bevezetését.  
 

 A Rendelet 14. §-ához 
 
A közszolgáltatók, a vészhelyzetet elhárítók, az önkormányzat illetve megbízásából szervezett rendezvé-
nyek  díjfizetési mentessége kerül szabályozásra.  
 

A Rendelet 14-15. §-ához 
 

A városképet rontó, vagy fokozott balesetveszély elhárítása érdekében szükséges korlátozó szabályokat 
bevezetni.  
 

A Rendelet 15. §-ához 
 

A járművek közterületen történő tárolásának szabályait tartalmazza. 
 

A Rendelet 18. §-ához 
 

A rendeletben foglaltak betartása fontos. Betartásának ellenőrzésére jogosult munkakör kijelölése történt 
meg a szakaszban.  
 

A Rendelet 19. §-ához 
 
A rendelet hatálybalépését követően felhatalmazást ad a korábban kiadott közterület-használati engedé-
lyek felülvizsgálatára, szabályozza a folyamatban lévő kérelmek elbírálásának jogszabályi hátterét. 
 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 

megfelelően 
 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 



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

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

14 

                                                                                                                                                          
Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartás-
okkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény szabályoz-
za a filmforgatás céljára történő közterület használatot engedélyező eljárást, a fizetendő maximum díjtéte-
leket, a kedvezmények, mentességek nyújtásának lehetőségét. Az új törvényi szabályozást célszerű a köz-
terület használat szabályairól szóló rendeletbe beépíteni. Az 1995. évtől hatályos közterület-használat 
szabályait megállapító rendelet felülvizsgálata indokolt volt. A változások átvezetése indokolttá tették új 
rendelet megalkotását.  
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 
 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz. 
 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
A helyi rendelet felülvizsgálatának elmaradása esetén szabályozatlanná, részben szabályozatlanná, válik a 
közterületek használata és engedélyezése. A díjtételek felülvizsgálatának elmaradása, az elavult közterü-
let-használati díjak fizetése bevétel kiesést okoz.  
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának 
kezdeményezése 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. augusztus 28-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 gyakorlati munka során folyamatosan merülnek fel olyan helyzetek, melyek igénylik az 
elfogadott SZMSZ módosítását. 
Az SZMSZ-ben jelenleg nincs szabályozás arra az esetre, hogy amennyiben egy bizottsági tag 
vagy a bizottság elnöke lemond a bizottsági tagságáról, akkor pontosan mi a követendő eljárás  
az új bizottsági tag vagy a bizottsági elnök megválasztásakor.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58.§ (2) 
bekezdése a következőt tartalmazza:  
(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester 
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság 
kivételével a bizottságot megszüntetheti. 
A legutóbbi testületi ülésen vita bontakozott ki arról, hogy ki tehet javaslatot az új bizottsági tag 
személyére, lehet-e bármelyik képviselőnek módosító javaslatot tenni az előterjesztett bizottsági 
tag személyét illetően, a megtett módosító javaslatot fel kell-e tennie szavazásra az előterjesztő 
polgármesternek, illetve arról is, hogy a módosító javaslat szavazásra bocsátásának feltétele-e, 
hogy a polgármester azzal egyetértsen. 
Az nem kérdés, hogy a döntés joga a képviselő-testületé, ez a fent idézett törvényi 
megfogalmazásból is világosan kiderül. A törvény ezen kívül csak annyit mond ki, hogy a 
napirendet a polgármesternek kell előterjesztenie, azt azonban sehol nem mondja ki, hogy 
az előterjesztéshez nem lehet módosító javaslatot tenni, és azt sem mondja ki sehol sem, 
hogy az előterjesztőnek egyet kell értenie a módosító javaslattal. Ebből teljesen egyértelműen 
következik az, hogy a szavazás rendjét illető kérdéseket - törvényi szabályozás híján - 
alacsonyabb szintű jogszabályban lehet szabályozni, így pl. helyi rendeletben, nevezetesen az 
SZMSZ-ben. Ezt a szabályozást semmilyen törvény vagy más magasabbrendű jogszabály nem 
tiltja, tehát ez a megoldás törvényes, hiszen nem ütközik semmilyen jogszabállyal. 
Igen furcsa helyzet lenne, ha pl. szintén a polgármester által előterjesztendő éves 
költségvetéshez, éves munkatervhez, vagy a polgármester más előterjesztéseihez nem lehetne 
módosító javaslatot tenni, vagy a módosító javaslatok közül csak azokat tenné fel szavazásra a 
polgármester, amelyekkel egyetért. Ez mindenképpen csorbítaná a képviselő-testület döntési 
jogosítványát. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a fentiek nem keverendők össze az 
alpolgármester választásával, ahol a döntés joga ugyancsak a képviselő-testületé, viszont ott a 
törvény szerint a polgármester tehet javaslatot az alpolgármester személyére, amit a képviselő-
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testület vagy elfogad, vagy nem, de itt a javaslattételi jog az Mötv. 74.§ (1) bekezdése szerint, 
tehát törvény szerint a polgármesteré.) 
Felmerült még az is, hogy bizottsági tag lemondása esetén mit tekintünk a lemondás 
érvénybelépését követő testületi ülésnek, ezt is rögzíteni szükséges az SZMSZ-ben.  
Fentiekből az következik, hogy a vitás kérdéseket az SZMSZ módosításával kezelni lehet, 
mégpedig a következőképpen: módosítani kell az SZMSZ 47.§-át. 
 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. augusztus 12. 
.  
                                                                                                              Dr. Szájbely Ernő  
                                                                                                                  PVB elnöke 

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

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) 
önkormányzati rendelet. 

3. Jogszabályi háttér:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 

4. Rendelet-tervezet 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

…/2015. (VIII. ….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ 
ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  

14/2014. (XI.21.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályairól szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

                                                                       1.§ 

A Rendelet 47. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

47.§  

(1) A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét  a képviselő-testület a bizottsági 
munka hatékonyságának szempontjai alapján határozza meg. 

(2) A képviselő-testület a bizottságok elnökéről, létszámáról, személyi összetételéről, 
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feladatköréről a polgármester előterjesztésére a megalakulásakor vagy az azt követő 
ülésen dönt. Az előterjesztéshez bármelyik képviselő módosító javaslatot tehet. A módosító 
javaslatokat az előterjesztő polgármester köteles szavazásra bocsátani, a jelen rendelet 
32.§-a szerinti módon. A bizottságok létszámát, személyi összetételét és feladatkörét 
szükség esetén bármelyik képviselő indítványára, a polgármester előterjesztésére, a 
képviselő-testület bármikor megváltoztathatja. Az előterjesztéshez joga van bármelyik 
képviselőnek módosító javaslatot tenni. A módosító javaslatokat az előterjesztő 
polgármester ebben az esetben is köteles szavazásra bocsátani a jelen rendelet 32.§-a 
szerinti módon. 

(3) A bizottság elnöke vagy tagja e megbízatásáról írásban mondhat le. A lemondásra 
vonatkozó írásbeli nyilatkozatot a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester a lemondás 
érvénybelépését követő munkaterv szerinti  vagy soronkívüli testületi ülésen köteles a 
képviselő-testületnek az új bizottsági elnök vagy tag megválasztásával kapcsolatos 
előterjesztést megtenni.   

(4)  A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak. 

(5) A megválasztott bizottságok személyi összetételét a jelen rendelet 2. számú függeléke 
tartalmazza. 
(6)  A bizottságok feladat- és hatáskörét a jelen rendelet 2.számú melléklete tartalmazza. 

2.§ 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 Hegedűs Ferenc   Dr. Varga Tibor  
 polgármester  jegyző 

Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdetésének napja:  
                                                                             Dr. Varga Tibor s.k. 

                                                                                                             jegyző 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést tartalmaz. 
Ellentétes a 2011. évi CLXXXIX törvény magával a hivatkozott 58. §. /2/ bekezdéssel, ahogy azt 
a Kormányhivatal állásfoglalása is tartalmazza. 
Ellentétes a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv 2. § /2/ bekezdésével, ugyanis korlátozza a 
polgármester azon jogát ebben az esetben, hogy a meggyőződése szerinti személyi javaslatot 
terjeszthesse elő, amely kizárólag az ő joga. 
Továbbá ellentétes ugyanezen törvény 5. § /1/ bekezdésével, mely szerint a Képviselő-testület 
csak olyan jogszabály alkotására jogosult, amelyre felhatalmazást kap. Az Önkormányzati 
törvény egyetlen paragrafusa sem hatalmazza fel a testületet, hogy e tárgykörben önálló 
szabályozással éljen. 

          
 
 dr. Varga Tibor 
      jegyző 
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Indokolás 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) 

önkormányzati rendelet módosításához 
 
 

Általános indokolás 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat folyamatos felülvizsgálatot igényel. 
Jelen módosítás a gyakorlatban felmerült vitás kérdéseket hivatott szabályozni. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§ 
 
Részletes törvényi szabályozás hiánya miatt pontosítani szükséges a bizottságok létszámával, 
személyi összetételével, feladatkörével, valamint lemondott bizottsági tag pótlásával kapcsolatos 
szabályokat, az ezekről szóló előterjesztések tárgyalásának és szavazásának módját. 
 

2.§ 
 

A hatályba lépést tartalmazza. 
 
 
 

 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 

megfelelően 
 
 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: a hatályos SZMSZ rendelkezéseinek 
pontosítása. 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: nincs. 
 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: nincs. 
 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
a személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: a rendelet az adminisztratív terheket 
nem okoz. 
 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: fennakadás a képviselő-testületi 
munkában a nem kellően pontos szabályozás miatt. 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2014. (XI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

  AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL 

- egységes szerkezet -  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

1.§ 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) rendelkezéseit, valamint az önkormányzat és szervei számára egyes jogszabályokban 
megállapított hatásköreit, szervezeti és működési szabályait az önkormányzat működési 
területén e rendelettel együtt kell alkalmazni. 

 
2.§ 

(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rétság Város Önkormányzata 

(2) Az önkormányzat székhelye: Rétság, Rákóczi út 20. 
 

3.§ 

(1) Rétság Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű 
nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi 
közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról. 

(2) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-
testületet illetik meg. 

(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. 
 

4.§ 
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Az önkormányzat jelképei 

(1) Az önkormányzat címere: kerektalpú, osztott mezejű pajzs, kék mezőben elhelyezett 
ezüstszínű, háromkaréjú falevél. A pajzs talpán látható két egybefonódó zöld dombív a 
Cserhát és a Börzsöny találkozásában fekvő helység földrajzi helyére utal. 

(2) Az önkormányzat zászlója: ezüst alapszínű, 90 x 180 cm-es álló téglalap, az alsó szélén 
ezüst rojtokkal. A zászló felső szélétől 53 cm-re középen helyezkedik el az 50 cm 
szélességű városi címer, felette fekete kontúrbetűkkel Rétság felirat. 

(3) Az önkormányzati jelképek használatának módját külön rendelet állapítja meg, 
 
5.§ 

(1) Az önkormányzat hivatalos lapja a HANGADÓ, mely havonta jelenik meg. Indokolt 
esetben összevont lapszám, illetve különszám is készülhet. 

(2) Az önkormányzat hivatalos internetes honlapja: www.retsag.hu 

II.FEJEZET 

A képviselő-testület feladat- és hatásköre 
6.§ 

(1) Rétság Város Önkormányzata ellátja az Mötv-ben és az ágazati törvényekben 
megfogalmazott feladatokat. Saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját. 

(2) Az önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl — a mindenkori pénzügyi 
lehetőségeinek figyelembevételével — önként is vállalhat közfeladat ellátását. 

(3) Az önként vállalt feladatok ellátásának mértékéről az éves költségvetés elfogadásakor a 
fedezet biztosításával egyidejűleg dönt. 

7.§ 

(1) A képviselő-testület a polgármesterre, a bizottságokra és a jegyzőre átruházott 
hatásköreit a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését 
felülvizsgálhatja, a hatáskört visszavonhatja, illetőleg a hatáskör gyakorlóját 
beszámoltathatja. 

(3) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át az Mötv. 42.§-ban felsoroltak. 

III.FEJEZET 

A települési képviselő 

8.§ 

(1)  A települési képviselő az önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósításáért, 
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illetőleg a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt választói érdekeinek 
képviseletében. 

(2)  A települési képviselők név- és címjegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza. 

9. § 

(1) A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak. 

(2) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen 
esküt tesz. 

(3) A települési képviselő jogai: 

a)  részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 
megszervezésében és ellenőrzésében; 

b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, a 
bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az 
ülésen, vagy legkésőbb harminc napon belül írásban érdemi választ kell adni; 

c) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a 
polgármesternek, a helyi nemzetiségi önkormányzatnak és a jegyzőnek  - a 
képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 

d) igényt tarthat az írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz csatolására; 

e) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bizottságainak ülésén; 

f) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és 
tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni; 

g) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 

h) közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak 
harminc napon belül érdemi választ kell adnia; 

i) igényelheti a polgármestertől a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, 
ügyviteli közreműködést, valamint megbeszéléshez, tanácskozáshoz szükséges 
helyiség biztosítását; 

j) a képviselői megbízatás ellátásával összefüggő tiszteletdíjra és költségtérítésre 
jogosult, melynek mértékét külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 

(4) A települési képviselő köteles: 

a) a képviselő-testület munkájában, a testületi döntések előkészítésében és legalább 
egy állandó bizottságban tagként részt venni; 

b) a testületi üléseken munkára képes állapotban megjelenni; 

c) írásban vagy szóban a polgármesternél vagy a bizottság elnökénél előzetesen 
bejelenteni, ha a testületi vagy bizottsági ülésen nem tud megjelenni, illetőleg egyéb 
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megbízatásának teljesítése akadályba ütközik; 
d)  a képviselői tevékenység során tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot a 

vonatkozó rendelkezések szerint megőrizni; 

e) bejelenteni — döntéshozatal előtt — személyes érintettségét; 

f) megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon 
belül vagyonnyilatkozatot tenni, melyhez csatolni kell a vele közös háztartásban élő 
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát;  

g) folyamatos köztartozás-mentességét megőrizni.  

 
(5) a) A képviselő naptári évenként egy testületi ülésről, és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 

két bizottsági ülésről a tiszteletdíj csökkentése nélkül hiányozhat. 
b) Nem minősül hiányzásnak a távollét, ha a bizottság vagy a testület ülését a 

meghatározott naptól eltérő napra 2 napon belül hívják össze, feltéve, ha a 
távolmaradó képviselő a napirendekkel kapcsolatos véleményét írásban kifejti. 

c) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját a 
testületi ülésről illetve bizottsági ülésről való hiányzás esetén 25 %-kal csökkenti. 
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra meg kell állapítani. 

d) A tiszteletdíj levonása szempontjából nem minősül távollétnek, ha a képviselő a 
képviselő-testülettől a polgármestertől vagy a bizottságtól kapott megbízás teljesítése 
miatt nem tud részt venni a testületi vagy bizottsági ülésen 

e) A testületi és bizottsági ülésen való részvételt az ott készült jelenléti ív alapján kell 
folyamatosan nyilvántartani. 

IV.FEJEZET 

A képviselő-testület működése 

10.§ 

A képviselő-testület az önkormányzati feladatait a polgármester, a bizottságai, a jegyző, a 
polgármesteri hivatal, továbbá a települési képviselők közreműködésével látja el. 

11.§ 

A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő. 

12.§ 
 

(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv tervezetét a 
polgármester készíti elő, és a tárgyévet megelőző év december havi ülésén terjeszti a 
képviselő-testület elé. 

(2) A képviselő-testület szükség szerint, illetve saját munkaterve alapján évente legalább 6 
ülést tart. 
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(3) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 
hívja össze. 

(4) A polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület 
ülését a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke hívja össze. 

(5) A képviselő-testület ülését össze kell hívni két települési képviselő vagy a képviselő-
testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének írásbeli indítványára. Az 
indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokait, a napirendi javaslatot, 
az előterjesztő személyét, az előterjesztés törvényességi észrevétellel ellátott döntési 
javaslatát. 

(6) A polgármester a (5) bekezdésben szereplő indítvány benyújtásától számított 15 napon 
belül köteles az ülést összehívni. 

A képviselő-testület munkaterve 

13.§ 

(1) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni: 
a) valamennyi képviselőtől; 
b) önkormányzati intézmények vezetőitől; 
c) a nemzetiségi önkormányzatok vezetőitől. 

 
(2) A munkaterv tervezetbe fel nem vett napirendi javaslatokról a képviselő-testületet 

tájékoztatni kell. 
 

(3) A munkaterv tartalmazza: 
a) a testületi ülések időpontjait, napirendjeit; 
b) a napirendi pontok előterjesztőit; 
c) a napirendek előkészítésében közreműködő bizottságok megnevezését; 
d) az egyes napirendek tárgyalásához meghívandókat; 
e) egyéb esetleges szervezési feladatokat. 

 
(4)  A munkatervet év közben szükség szerint az ütemezhető napirendekkel ki kell egészíteni. 

 
(5) A munkatervet igény szerint, de legalább az augusztusi ülésen felül kell vizsgálni.  

A képviselő-testület nyilvános és zárt ülése, határozatképessége 

 

14.§ 

A képviselő-testület ülése nyilvános, melynek teljes időtartamáról hang- film- és videofelvétel 
készíthető. 

15. § 

(1) A képviselő-testület zárt ülést tart, illetve tarthat az Mötv. 46.§ (2) bekezdésben megfogalmazott esetekben.  
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(2) Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása esetén a polgármesteri 
hivatal ügyintézője, az érintett és a felkért szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag 
az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. 

 

16.§ 

(1) A képviselő-testület ülése határozatképes, ha a testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés 
határozatképtelen. A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belül ugyanazon 
napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni. 

 

 

A képviselő-testület összehívásának rendje  

17.§ 

(1) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a 
napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A 
meghívó mellé csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket is. 

(2) A testületi ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testület ülésének 
napját megelőzően 6 nappal előbb ki kell kézbesíteni, és az önkormányzat hivatalos 
honlapján közzé kell tenni. Azoknak a képviselőknek és bizottsági tagoknak, akik ezt 
kérik, elektronikus formában is meg kell küldeni az előterjesztéseket. 

(3) A képviselő-testület azonnali döntését igénylő ügyekben a rendkívüli ülés egyéb módon, 
bármely időpontban is összehívható. 

 
(4) 1A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni: 

a) a jegyzőt; 
b)  a bizottságok  nem képviselő tagjait; 
c)  a cigány és a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét; 

            d)  az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét; 
            e)  a napirendek előterjesztőit; 
            f)   a Város Díszpolgára cím birtokosait; 
            g) a polgármester, illetve az adott napirendet tárgyaló bizottság elnökének  
                javaslata alapján azt a személyt, akinek a jelenléte a napirend                 
,              megtárgyalásához szükséges. 

 
(5) 2A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt azokat az 

előterjesztéseket is meg kell küldeni, amelyhez a meghívás kapcsolódik. A bizottságok 
nem képviselő tagjainak valamennyi előterjesztést meg kell küldeni. 

 

                                                 
1  Módosította a …/2015.(V.    ) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. …………………… 

2  Módosította a …/2015.(V.    ) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. …………………… 
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(6) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:  
a) az önkormányzati intézmények vezetőit; 
b) akiket a polgármester és a bizottságok elnökei indokoltnak tartanak.  
c) a Polgármesteri Hivatal csoportvezetőit 

 
(7) A képviselő-testület üléséről a nyilvánosságot értesíteni kell: 

a) a meghívónak a hirdetőtáblákon történő kifüggesztésével; 
b) a Hangadó című újságban történő közléssel; 
c) az önkormányzat hivatalos internetes honlapján történő közléssel.  

 

A képviselő-testület ülésének vezetése 

18.§ 

(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 
vezeti. 

(2) A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a képviselő-
testület ülését a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke vezeti. 

(3) Az ülésvezető akadályoztatásának minősül az is, ha személyére vonatkozóan kizárási 
ok merül fel. 

19.§ 

Az ülésvezető feladatai és jogosítványa 

 
Az ülésvezető: 
 

a) megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja és a jóváhagyott 
napirendek megtárgyalása után berekeszti az ülést, az ülés közben, bármelyik lezárt 
napirend után, maximum 10 perces szünetet rendelhet el; 

b) előterjeszti a napirendi javaslatot; 

c) vezeti az ülést, napirendi pontonként megnyitja a vitát; 

d) jelentkezési sorrendben megadja a szót a soron következő hozzászólónak; 

e) a napirendi pontok tárgyalásakor, amennyiben ő az előterjesztő, a feltett kérdésekre 
megadja a választ, egyébként kizárólag a szó megadására jogosult a soron következő 
hozzászóló részére, kivéve természetesen a minden képviselőt megillető időtartamú, 
egyszeri hozzászólás lehetőségét, mellyel a vita lezárásáig élhet, figyelmeztetheti 
továbbá a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgytól; 

f) szavazást igénylő esetekben, amennyiben a képviselő-testület az adott napirend vitáját 
szavazással lezárta, a vita lezárása után szavaztat és megállapítja a szavazás 
eredményét; 

g) biztosítja az ülés zavartalanságát és rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen 
méltatlan magatartást tanúsít, ismételt rendzavarás esetén - figyelmeztetés után - a 
terem elhagyására kötelezheti a rendbontót; 
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h) a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor javaslatot tehet az ülés 

felfüggesztésére vagy berekesztésére, a javaslatról a képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel dönt; 
 

i) a hatályos SZMSZ rendelkezéseit betartja és betartatja; 
 

j) napirendek után, közérdekű ügyben kezdeményezheti a szó megadását a jelenlevő 
állampolgároknak, maximum 5 perces időtartamban, erről a képviselőtestület vita nélkül, 
egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 

 

Napirend előtti felszólalás 

20.§ 

A képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel, a képviselők számára napirend előtti 
felszólalást engedélyezhet. A napirend előtti felszólalási szándékot a téma megjelölésével az 
ülés meghívóban szereplő kezdési időpontja előtt legalább 10 perccel be kell jelenteni az 
ülésvezetőnek. 

 

Napirend megállapítása 

21.§ 

(1) Az ülés napirendjére az ülésvezető tesz javaslatot, melynek elfogadásáról a képviselő-
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(2) Az ülésvezető köteles napirendi javaslatként a testület elé terjeszteni az SZMSZ 
előírásainak megfelelően benyújtott előterjesztéseket, továbbá a megelőző ülés után 
érkezett törvényességi észrevételt. 

(3) Meghívón nem szereplő napirend felvételéről, illetőleg meghívón, munkatervben szereplő 
napirend levételéről, a napirendek elfogadása előtt, a képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel, vita nélkül dönt. 

(4) A napirend felvételére vonatkozó javaslat előterjesztésekor jelezni kell, hogy azt a 
bizottságok tárgyalták-e, illetőleg írásbeli vagy szóbeli előterjesztésre vonatkozik. 

(5)  A (3) bekezdés szerinti javaslat legfeljebb 2 perces indoklással terjeszthető elő. 

(6) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a képviselő-testület egyszerű 
szótöbbséggel hozott döntésével tűzhető napirendre. 

 

22.§ 
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(1) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét általában az alábbiak szerint kell 
meghatározni: 

a) rendeletek 
b) beszámolók 
c) tájékoztatók 
d) felvilágosítás kérések 
e) közérdekű bejelentések, valamint egyéb, döntést nem igénylő felvetések, javaslatok. 

(2) A napirendek (1) bekezdés szerinti sorrendjétől a képviselő-testület indokolt esetben 
eltérhet. 

(3) A képviselő-testület ülésének állandó napirendjét képezi a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról szóló írásbeli 
tájékoztató, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló. 

(4) A képviselők a (3) bekezdés szerinti tájékoztatót és beszámolót érintő kérdést intézhetnek 
a polgármesterhez, amire az ülésen tárgyszerű választ kell adni. A képviselőknek 
témánként egy alkalommal, maximum 3 perc, több téma esetén maximum 6 perc 
hozzászólási lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére. 

 

 

Előterjesztések 

23.§ 

(1) A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: 
a) munkatervi napirendi pont és egyéb döntést igénylő ügy tárgyalásából következő, 

döntést igénylő javaslatok, amelyek önkormányzati rendelet megalkotására, valamint 
határozat meghozatalára irányulnak; 

b) tájékoztatók, amelyek információt adnak a testület részére és tudomásulvételt 
igényelnek. 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti előterjesztés kezdeményezésére jogosult: 
a) polgármester, alpolgármester; 
b) témakör szerint illetékes bizottság; 
c) bármelyik települési képviselő; 
d) jegyző; 
e) nemzetiségi önkormányzatok elnökei; 
f) témakör szerinti illetékes intézmény vezetője; 
g) a Polgármesteri Hivatal témakör szerint illetékes csoportvezetője. 

 
(3)  A testületi döntést igénylő előterjesztések csak az adott témában érintett bizottság(ok) 

véleményének és a jegyző törvényességi észrevételének ismeretében tűzhetők napirendre. 
 
(4)  Előterjesztés a képviselő-testület elé írásban nyújtható be.  
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(5) Szóbeli előterjesztés kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése 

alapján tárgyalható. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a testületi ülés napján kiosztott 
írásos előterjesztést is. Ebben az esetben is érvényes a (3) bekezdésben megfogalmazott 
előírás.  

 
(6) A szóbeli előterjesztés alapján hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére az 

ülésvezető tanácskozási szünetet rendelhet el. 
 

24.§ 

(1) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell: 

a) az előterjesztés készítőjének és a napirend előterjesztőjének nevét, beosztását; 

b) az előterjesztést tárgyaló bizottság megnevezését, valamint az ülés és a szavazás 
formájának megjelölését; 

c) a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, a vonatkozó jogszabályi 
hivatkozásokat; 

d) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok 
végrehajtását; 

e) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját; 

f) az alternatívák indokait; 

g) a határozati javaslatot; 

h) rendeletalkotás esetén a rendelettervezetet, indoklást és hatásvizsgálatot, valamint a 
társadalmi véleményezést követően a véleményekről szóló összesítést,  továbbá 
módosító rendelet esetében a új, egységes szerkezetű rendelettervezetet; 

i) a határozat végrehajtásáért felelős személy és a határidő megjelölését; 

j) a jegyző nyilatkozatát az előterjesztés törvényességéről; 

k) az érdemi döntéshez szükséges mellékleteket, illetve a megkötendő szerződések 
tervezetét, és a pályázati kiírások szövegét. 

 
 

Napirendek tárgyalása 
 

25.§ 
 

(1) 3A napirendi pont tárgyalása előtt az előterjesztő maximum 2 perces szóbeli kiegészítést 
tehet. 

(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új  

                                                 
3  Módosította a …/2015.(V.    ) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. …………………… 
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információkat kell tartalmaznia. 

 26.§ 
 

(1) A napirend tárgyalása során először a tárgy szerint illetékes bizottság véleményét, a 
kisebbségi véleménnyel együtt kell ismertetni. 

 
(2) A bizottsági vélemény ismertetése utána a települési képviselők és a tanácskozási joggal 

meghívottak az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek a jelentkezés sorrendjében. A feltett 
kérdésekre az előterjesztő, vagy az általa felkért szakértő adja meg a választ. 

(3) A bizottsági vélemény ismertetése és a kérdésekre adott válaszok utáni vitában a 
képviselőknek, a tanácskozási joggal megjelenteknek és a napirend előterjesztőjének kell 
megadni a szót a jelentkezés sorrendjében. 

(4) Az előterjesztő a javaslatát, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita 
lezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja. 

(5) Napirendenként ugyanazon hozzászóló hozzászólásának időtartama nem haladhatja 
meg a 6 percet. Indokolt esetben a képviselő-testület a hozzászólások időtartamának 
korlátozását az ülésvezetőnek vagy bármely tagjának a javaslatára, vita nélkül, egyszerű 
szótöbbséggel feloldhatja. 

(6) Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban másodszor is 
hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezető a második hozzászólás időtartamát 2 percre 
korlátozhatja. 

(7) Bármely napirendi pont vitájának lezárására az ülésvezető vagy bármelyik képviselő 
javaslatot tehet. Az elhangzott javaslatot az ülésvezető köteles azonnal szavazásra 
bocsátani. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(8) A képviselő-testület esetenként és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy 
az ülésen megjelent polgároknak ad-e hozzászólási lehetőséget. 

 

27.§ 

Napirendi pont vitájának lezárása után további hozzászólás az adott napirendhez nem 
lehetséges, kivéve a napirend előterjesztőjét, aki viszont kizárólag csak a vita során elhangzott 
módosító javaslatokkal kapcsolatban ismertetheti álláspontját. 

 
Döntéshozatal 

 
28.§ 

(1) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel vagy minősített 
többséggel hozza. 

(2) Minősített többség, azaz a megválasztott települési képviselők több mint a felének, 4 főnek 
az egybehangzó szavazata szükséges az Mötv.-ben meghatározottakon túl az 
alábbiakban való döntéshez: 

a) helyi népszavazás kiírása; 

b) díszpolgári cím, Pro Urbe emlékérem, A Város Szolgálatáért, Vállalkozók a 



………………………………….                                                                                                          2015. 08. 28-i Kt. ülésre 

16 
 

Városért, és Az Év Rétsági Tanulója elismerések adományozása; 

c) gazdasági program és a költségvetés elfogadása, vagy az azokat érintő módosítás; 

d) önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés; 

e) hitelfelvétel; 

f) közterület elnevezése, emlékmű állítás; 

g) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 

h) hatáskör gyakorlásának átruházása és visszavonása; 

i) a képviselő-testület feloszlatásának kimondása; 

j) kereset benyújtása a polgármester ellen az Mötv.-ben meghatározott esetekben. 

 

Kizárás a döntéshozatalból 

29.§ 

(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját 
(egyenes ágbeli rokon és ennek házastársa, testvér, házastárs, élettárs) az ügy 
személyesen érinti. 

(2) A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. 

(3) A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési 
képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt. 

(4) A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni. 

 

A szavazás rendje és módja 

30.§ 

A képviselő-testület a vita lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz. 
 

31.§ 

A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet. 

  32. § 

(1) Az ülés elnöke a napirend tárgyalása során előterjesztett és a vitában elhangzott 
határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő 
indítványokat az elhangzás sorrendjében, majd az elfogadott módosításokkal kiegészített, 
az előterjesztésben szereplő eredeti határozati javaslatot kell szavazásra bocsátani. 

(2) A végszavazás előtt, az elfogadott módosító indítványokat is tartalmazó határozati 
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javaslat szó szerinti szövegét ismertetni kell. 

33.§ 

(1) A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. 
(2) A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg 

tartózkodásukat fejezik ki. A jelenlévő — döntésből ki nem zárt — települési képviselő a 
szavazásban köteles részt venni. 

 
34.§ 
 

(1) A nyílt szavazás számszerűsített eredményét az ülésvezető állapítja meg, hangosan 
kimondva az igen és a nem szavazatok, valamint a tartózkodók számát. 

(2) A javaslat elfogadásához — minősített többséget igénylő döntés kivételével — a jelenlévő 
települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Ennek hiányában a 
képviselő-testület a javaslatot elutasította. 

(3) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő (a jelenlevő képviselők fele igennel, 
a fele pedig nemmel szavazott), az ülésvezető vagy bármelyik települési képviselő 
javaslatára az adott napirend vitáját tovább lehet folytatni, vagy a témát a következő 
képviselő-testületi ülés napirendjére lehet tűzni. 

(4) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely települési képviselő kérésére a 
szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. Ennek elrendeléséről a képviselő-testület 
vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 

35.§ 
 

(1) A képviselő-testület két települési képviselő kezdeményezésére, egyszerű 
szótöbbséggel, név szerinti szavazást rendelhet el. 

(2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt 
személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a 
névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti, 
melyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

 
36.§ 

(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv 46.§ (2) bekezdésében meghatározott 
ügyekben. 

(2) A titkos szavazásról a polgármester vagy bármely települési képviselő indítványára, a 
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(3) A titkos szavazás lebonyolítását mindig 3 tagú szavazatszámláló bizottság végzi. Ez a 
bizottság vagy a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület mandátumának 
idejére megválasztott 3 tagú szavazatszámláló bizottság, vagy ha ők nincsenek jelen 
teljes létszámban az ülésen, akkor az ülésen kell a bizottságot 3 főre kiegészíteni. 

(4) A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazólapnak tartalmaznia kell az 
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eldöntendő kérdést és az arra adható „igen", vagy „nem" válaszlehetőségek jelölésére 
szolgáló kört vagy négyzetet. 

(5) A többes jelöléssel járó személyi ügyekben tartandó titkos szavazás esetén a 
szavazólapon egymás alatt, ABC sorrendben kell feltüntetni a jelöltek nevét és mellette 
az adható válaszlehetőséget. 

(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a szavazás helyét, 
napját, kezdetét és végét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, jelöltenként a 
szavazás eredményét és a szavazás során felmerült egyéb körülményeket. 

(7) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a 34.§ (3) bekezdés előírásait kell 
alkalmazni. 

A képviselő-testület döntései 

37.§ 

(1) A képviselő-testület: 

a) rendeletet alkot; 

       b)  határozatot hoz.  

38.§ 

(1) Rendeletalkotást a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a bizottságok elnökei, a 
települési képviselő és a nemzetiségi önkormányzat testülete írásban kezdeményezheti. 

(2) Amennyiben a rendelettervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a 
polgármester köteles a soron következő testületi ülés napirendi javaslatába felvenni. 

(3) Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetővé teszi, az ülésvezető indítványozhatja, 
hogy a testület előbb foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, az 
előkészítés menetéről és felelőséről. 

(4) A képviselő-testület meghatározhatja a rendelettervezet lakossági fórumon történő 
ismertetését, valamint annak kétfordulós tárgyalását is. 
 

(5) Rendeletalkotás esetében a képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és 
részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri vagy bizottsági indítványról a 
testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz. 

(6) A rendelettervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik a tárgy szerint 
illetékes bizottságok közreműködésével. 

 
Rendeletek társadalmi véleményezése 

 
39.§ 

(1) Társadalmi véleményezésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és 
indokolását (a továbbiakban tervezet), valamint a rendelettervezet koncepcióját. 

(2) Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani a költségvetésről és annak módosításáról, 
a helyi adóról és annak módosításáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati 
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rendeletek tervezeteit. Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatának tervezetét, továbbá azt a tervezetet, melynek 
sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a véleményezésre bocsátással 
az önkormányzatot súlyos anyagi hátrány érné. 

(3) Nem bocsátható társadalmi véleményezésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés 
Rétság Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, 
környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné. 

(4) A társadalmi véleményezés az önkormányzat által erre a célra kialakított 
velemeny@retsag.hu e-mail címen keresztül (továbbiakban:általános véleményezés), 
postai úton, vagy szükség esetén lakossági fórum keretében történik. A lakossági fórum 
keretében történő véleményeztetésről a képviselő-testület dönt. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a 
társadalmi véleményeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. A 
névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet. 

(6) A tervezetet a város hivatalos internetes honlapján az önkormányzat címszó alatt, erre a 
célra kialakított felületen úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a 
tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a beérkezett 
vélemények, javaslatok mérlegelésére. A véleményezésre minimum 15 napot kelt 
biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje nem akadályozhatja a képviselő-testületi 
ülések előkészítését. 

(7) Az általános véleményezésre történő megjelentetésre a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint a város hivatalos internetes honlapján fel kell hívni a lakosság 
figyelmét. 

(8) A jogszabály előkészítéséért felelős jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról 
összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási 
kötelezettség. 

(9) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelettervezettel együtt kell a képviselő—
testület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A közzétett tervezeteket a 
közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani. 

 

40.§ 

A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületének .../20....(hó, nap)(kihirdetés dátuma) önkormányzati rendelete, a rendelet 
tárgyának feltüntetésével. 

41.§ 

(1) A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni. 
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(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerűen megalkotott és aláírt rendeletnek 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin való elhelyezésével történik (egy példányt a 
Polgármesteri Hivatal épületén kívüli hirdetőtáblán kell elhelyezni). 

(3) A rendelet kihirdetésének időpontja a közszemlére tétel napja, azaz a rendeletnek a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésének a napja. 

(4) Az önkormányzati rendeleteket a város hivatalos internetes honlapján, PDF formátumban, 
legkésőbb a kihirdetés napját követő napon el kell helyezni. A módosított rendeletek 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét legkésőbb a módosítást követő 8 napon belül kell 
elhelyezni a város hivatalos internetes honlapján. 

(5) A hirdetőtáblákon el nem helyezhető, nagy terjedelmű rendeletek esetében a rendelet 
első oldalait kell kifüggeszteni, utalva arra, hogy a rendelet teljes szövege a Polgármesteri 
Hivatalban, illetőleg a város hivatalos internetes honlapján megtekinthető. 

(6) A HANGADÓ-ban a rendelet kivonatosan is megjelentethető. 

(7) A Képviselő-testület normatív határozatait az ülésről készült jegyzőkönyv hivatalos 
honlapon való közlésével kell nyilvánosságra hozni. 

(8) A megalkotott rendelet kihirdetéséről, nyilvántartásáról, valamint a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnak történő haladéktalan megküldéséről a jegyző gondoskodik. 

42.§ 

(1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti 
megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését. 

(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt: 

a. a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról szóló tájékoztatóról; 

b. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról; 
c. a napirend meghatározásáról; 

d. ügyrendi kérdésekről; 

e. képviselői felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról. 

(3) A határozatok jelölése évente 1-el kezdődő sorszám/évszám után „Képviselő-testületi 
határozat". 

(4) A számozott határozatokat jegyzőkönyvi kivonati formában az érintetteknek meg kell 
küldeni. 

(5) A határozatok nyilvántartása és közlése a jegyző feladata.  
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A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve  

43.§ 

(1) A képviselő-testület üléséről, az erről készült hangfelvétel alapján nem szó szerinti 
jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(2) A képviselő-testület nyilvános üléséről készített hangfelvételt 1 évig a Polgármesteri 
Hivatalban meg kell őrizni, ezt követően CD-re átírva át kell adni megőrzésre a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár helytörténeti gyűjteménye részére. 

(3) A képviselő-testület esetenként külön döntéssel is meghatározhatja, hogy egyes 
napirendek hanganyagát az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, mely időpontig kell 
megőrizni. 

44.§ 

(1) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a Mötv. 52.§ (1) bekezdésében előírtakon felül 
tartalmazza: 

a) a testületi ülés fontosabb eseményeit; 

b) a jegyzőkönyvvezető nevét. 

Bármely települési képviselő kérheti, hogy hozzászólása vagy annak egy része, szó szerint 
kerüljön a jegyzőkönyvbe. 

(2) A jegyzőkönyv mellékletei: 

a) meghívó; 

b) jelenléti ív; 

c) a megtárgyalt írásos előterjesztések; 

d) az írásban benyújtott hozzászólások; 

e) egyéb írásos indítványok és a költségvetési rendelet táblázatai. 

(3) A jegyzőkönyvet az ülésvezető, a jegyző és az ülésen jelenlévő képviselők közül 
megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát, mellékleteivel együtt, a Polgármesteri Hivatal kezeli, 
évente bekötteti és elhelyezi az irattárban. 

(5) A jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt 15 napon belül meg kell küldeni 
törvényességi ellenőrzés végett a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak. 

(6) A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a mellékletekkel együtt 15 napon belül a 
város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni. 

(7) A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit az állampolgárok a 
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben, megtekinthetik, azokról az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
foglaltak szerint másolatot kérhetnek. 

(8) A zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe, valamint az ülés írásos és hanganyagába a 15.§-
ban felsoroltak tekinthetnek be. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános 
szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni, 

(9) A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntést 15 napon belül a város hivatalos internetes 
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honlapján közzé kell tenni. 

Felvilágosítás kérés szabályai 

45.§ 

(1) A települési képviselők a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, a 
bizottságok elnökeitől valamint a jegyzőtől, önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában, 
felvilágosítást kérhetnek. 

(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve probléma felvetése tekinthető, amely szoros 
kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása 
alatt álló szervezet tevékenységi körével. 

(3) A felvilágosítás kérést az érintettnél, lehetőség szerint az ülés előtt legalább 3 nappal, és 
lehetőleg írásban kell benyújtani. 

(4) Amennyiben a felvilágosítás kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl nyújtják be, vagy 
az a testületi ülésen szóban hangzik el, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az 
ülésen érdemi választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező 
esetben a felvilágosítást kérő képviselőnek az ülést követő 30 napon belül írásban kell 
válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 

(5) Az ülésen a felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást 
kérő képviselő nyilatkozik, és ha azt nem fogadja el, arról a képviselő-testület vita nélkül 
dönt. Amennyiben a képviselő-testület a választ elutasítja, elrendeli a felvilágosítás kérés 
tárgyának bizottsági kivizsgálását, melyen a felvilágosítást kérő képviselő is részt vehet. 

 

 

 

V.FEJEZET 

Bizottságok 

46.§ 

(1) A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési 
feladatokat ellátó — a képviselő-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is 
felruházható — egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek. 

(2) A képviselő-testület a fontosabb önkormányzati feladatokra a következő állandó 
bizottságokat hozza létre: 

a) 9 fős Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 
b) 5 fős Szociális Bizottság. 

47.§4 
                                                 
4  Módosította a …/2015.(V.    ) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. …………………… 
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(1)  A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét a képviselő-testület a bizottsági munka 
hatékonyságának szempontjai alapján határozza meg. 

(2) A képviselő-testület a bizottságok elnökéről, létszámáról, személyi összetételéről, 
feladatköréről a polgármester előterjesztésére a megalakulásakor vagy az azt követő ülésen 
dönt. Az előterjesztéshez bármelyik képviselő módosító javaslatot tehet. A módosító 
javaslatokat az előterjesztő polgármester köteles szavazásra bocsátani a jelen rendelet 32.§-a 
szerinti módon. A bizottságok létszámát, személyi összetételét és feladatkörét szükség esetén 
bármelyik képviselő indítványára, a polgármester előterjesztésére, a képviselő-testület bármikor 
megváltoztathatja. Az előterjesztéshez joga van bármelyik képviselőnek módosító javaslatot 
tenni. A módosító javaslatokat az előterjesztő polgármester ebben az esetben is köteles 
szavazásra bocsátani a jelen rendelet 32.§-a szerinti módon. 

(3) A bizottság elnöke vagy tagja e megbízatásáról írásban mondhat le. A lemondásra 
vonatkozó írásbeli nyilatkozatot a polgármesterhez kell benyújtani. A polgármester a 
lemondás érvénybelépését követő munkaterv szerinti vagy soronkívüli testületi ülésen 
köteles a képviselő-testületnek az új bizottsági elnök vagy tag megválasztásával 
kapcsolatos előterjesztést megtenni. 

(4)  A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak. 

(5) A megválasztott bizottságok személyi összetételét a jelen rendelet 2. számú függeléke 
tartalmazza. 
(6)  A bizottságok feladat- és hatáskörét a jelen rendelet 2.számú melléklete tartalmazza. 

48.§ 

(1) A bizottság tagjai közül elnökhelyettest választ. 

(2) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el annak feladatait. 

(3)  A bizottság részletes működési szabályait - az Mötv. és az SZMSZ keretei között - maga 
állapítja meg. 

  49.§ 

(1) A bizottság ülését az elnök hívja össze a bizottság által meghatározott módon és formában. 

(2) A bizottságot 8 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, vagy a bizottsági 
tagok egynegyedének, napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára. 

(3) Több bizottság feladatkörét is érintő ügy napirendre tűzése esetén a bizottságok elnökei 
megállapodhatnak az adott téma együttes ülés keretében történő tárgyalásáról. 

(4) A bizottsági ülések időpontjáról, a tárgyalandó napirendekről a polgármestert, a jegyzőt és 
a települési képviselőket értesíteni kell. 

50.§ 

(1) A bizottság ülése határozatképes, ha azon a megválasztott bizottsági tagok több mint a fele 
jelen van. 
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(2) A bizottság feladat - és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt. 

(3) A bizottság határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni. 

(4) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját 
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A 
kizárásról a bizottság dönt. 

 
51.§ 

 
(1) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a bizottság egyszerű szótöbbséggel 

hozott döntésével tűzhető napirendre. 
 

(2) A bizottság napirenddel kapcsolatos döntését, állásfoglalását, a kisebbségi véleményekkel 
együtt, a testületi ülésen ismertetni kell. 
 

(3) A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke. 
 

(4) A bizottsági döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges szakmai, technikai 
és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző a Polgármesteri Hivatal útján 
gondoskodik. 

 

(5) A bizottság üléséről készített jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt 
törvényességi ellenőrzés érdekében a jegyző 15 napon belül megküldi a Nógrád Megyei 
Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen jelenlevő bizottsági 
tagok közül megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá. 

 

52.§ 

(1) A bizottságok ülése a (2) bekezdésben foglalt kivétellel nyilvános. 

(2  ) A bizottság zárt ülésére a 15.§-ban foglaltakat kell alkalmazni. 

                                                                      53.§ 

A bizottság az átruházott hatáskör gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a képviselő-
testületnek. 

54.§ 

(1) A képviselő-testület meghatározott feladat elvégzésére ideiglenes bizottságot hozhat 
létre. 

(2) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságokra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 

55.§ 
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 A képviselő-testület meghatározott feladatkörök ellátásának felügyeletére tanácsnokot 
választhat.  

 

 

VI.FEJEZET 

A polgármester 

56.§ 
(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló 

tisztségviselő. 
 

(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, 
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. 

(3) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

(4) A polgármester az államigazgatási tevékenységért a közszolgálati szabályok szerint 
felelős. 

57.§ 

(1) A polgármester feladat- és hatáskörét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint látja el. 

(2) A polgármester feladatai, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, különösen a 
következők: 

a) biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti 
működését; 

b) összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését; 

c) képviseli az önkormányzatot; 

d) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottságok összehívását; 

e) felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a 
képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit; 

f) segíti a települési képviselők munkáját. 

(3) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint, a saját önkormányzati jogkörében 
irányítja a Polgármesteri Hivatalt: 

a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában; 
 

b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 
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c) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
 

d) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja. 
 

 
(4) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, továbbá az egyéb munkáltatói 

jogokat az önkormányzati intézmények vezetői tekintetében. 
 

(5) Egyetértési jogot gyakorol az általa meghatározott munkakörök esetén a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőjének, alkalmazottjának kinevezése, felmentése és jutalmazása 
esetén. 
 

(6) A polgármester minden hó második hétfőjén 13-17 óráig a Polgármesteri Hivatalban 
fogadónapot tart. A polgármesteri fogadónap idejét a Hangadóban és a város hivatalos 
internetes honlapján közzé kell tenni. 
 

(7) A polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatásköröket a jelen rendelet 1.számú 
melléklete tartalmazza. 

VII. fejezet 

Az alpolgármester 

58.§ 

(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére, 
munkájának segítésére a tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. 

(2) A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el a polgármester 
teljes körű helyettesítését, valamint a hatáskörébe utalt feladatokat. 

(3) Az alpolgármester minden hó utolsó szerdáján 15 -16 óráig fogadónapot tart a 
Polgármesteri Hivatal épületében. Az alpolgármesteri fogadónap idejét a Hangadóban 
és a város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni. 

 
 

VIII.FEJEZET 
 

A jegyző 
 

59.§ 

(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési 
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre. 

(2) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével 
kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében: 
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a) előkészíti a képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztéseket; 

b) ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével 
kapcsolatos feladatokat; 

c) a napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja a testületet az önkormányzatot 
érintő jogszabályi változásokról; 

d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület 
bizottságának ülésén; 

e) köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a 
döntésüknél, működésüknél jogszabálysértést észlel; 

f) gondoskodik a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyet az 
ülésvezetővel együtt aláír; 

g) gondoskodik a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről; 

h) a képviselő-testületi és a g.) pont szerinti bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést 
követő15 napon belül köteles megküldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak; 

i) gondoskodik a testületi határozatok nyilvántartásáról és közléséről; 

j) évente beszámol a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről; 

k) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

(3) A jegyző önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatai: 

a) kezdeményezheti rendelet alkotását, felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését; 
b) végzi az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat; 
c) gondoskodik a megalkotott rendeletek kihirdetéséről és nyilvántartásáról. 

(4) A jegyző egyéb feladatai: 

a) vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját; 

b) minden hétfőn 13 — 17 óráig fogadónapot tart. A jegyzői fogadónap idejét a 
Hangadóban és a város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni; 

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 

d) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, 
hatósági hatáskört; 

e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; 

f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, 
valamint az Mt. hatálya alá tartozó, nem közfoglalkoztatott dolgozói felett; 

g) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

(5) A jegyzőre átruházott képviselő-testületi hatásköröket a jelen rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
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IX.FEJEZET 
 

Polgármesteri Hivatal  
 

60.§ 

(1) A képviselő-testület az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes polgármesteri hivatalt hoz 
létre. 

(2) A polgármesteri hivatal elnevezése: Rétsági Polgármesteri  Hivatal 

Székhelye: Rétság, Rákóczi u.20. 

(3) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, 
jogi személy. Az éves költségvetés határozza meg a működéséhez szükséges 
előirányzatokat, működési és fenntartási költségeket. 

(4) A Polgármesteri Hivatal szervezetét, működését, az ellátandó feladat - és hatásköreit 
rögzítő ügyrendet a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

                                                           

X. FEJEZET 

Társulások 

61.§ 

(1) A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulásai: 

a) Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata, 

b) Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás. 

(2) Az 1/a pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre: 

a) gyermekjóléti-szolgáltatás, 

b) családsegítés. 

(3)  Az 1/b pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre: 

a) hulladékkezelés, 

b) hulladékszállítás. 

 

XI. FEJEZET 

Lakossági fórumok 
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62.§ 

(1) A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az 
állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre: 

a) fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra; 
b) a közvetlen tájékoztatásra. 

(2) A képviselő-testület évente egy alkalommal tájékoztatót ad a lakosság részére az adott év 
terveiről, az elmúlt év célkitűzéseinek megvalósításáról, az önkormányzati vagyon 
helyzetéről. 

(3) Munkatervében meghatározott időpontban és témában lakossági fórumot tart. 

63.§ 

(1) A képviselő-testület évente — munkatervében meghatározott — időpontban 
közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a településen működő szervezetek 
képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel, valamint javaslatokat tehetnek. 

(2) A közmeghallgatás időpontját legalább 10 nappal korábban közzé kell tenni a 
hirdetőtáblákon és a város hivatalos internetes honlapján. 

(3) A közmeghallgatáson felmerült kérdésekre a polgármester, a jegyző érdemi választ ad. 
Azonnal meg nem válaszolható, vizsgálatot igénylő ügyben a választ 30 napon belül, 
írásban meg kell küldeni a kérdezőnek. 

(4)  Nagyobb jelentőségű közügyekben tett intézkedésekről vagy annak eredményéről a 
lakosságot a HANGADÓ-ban és a város hivatalos internetes honlapján tájékoztatni kell. 

XII.FEJEZET 

Az önkormányzat gazdálkodása 

64.§ 

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról 
rendeletet alkot. 

65.§ 

A képviselő-testület az éves költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, valamint az 
önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról a lakosságot évente a HANGADÓ útján és 
lakossági fórumon tájékoztatja. 

66.§ 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait külön rendelet szabályozza. 

XIII.FEJEZET 

Záró rendelkezések 
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67.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba. 

(2) a) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2013. (IX.09) önkormányzati 
rendelet. 

c) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi a képviselő-testület tagjainak 
tiszteletdíjáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet 3.§-a. 

(3) A jelen rendelet mellékletei: 
1.számú: A képviselő-testület átruházott hatáskörei 
2.számú: A bizottságok feladat- és hatásköre 
3.számú: A Polgármesteri Hivatal ügyrendje 

 
1. számú függelék: A képviselő-testület név- és címjegyzéke 
2. számú függelék: A képviselő-testület bizottságai  

 Hegedűs Ferenc s.k.  Dr. Varga Tibor s.k. 
 polgármester  jegyző 

Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdetésének napja:  

Dr. Varga Tibor s.k. 

jegyző 
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

/2014. (…….) önkormányzati rendelet 
1. számú melléklete 

Képviselő-testületi hatáskörök átruházása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 41.§ (4) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, hatásköreiből az alábbiakat a bizottságaira, a polgármesterre, illetve a 
jegyzőre átruházza: 

Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök 

1.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, átmeneti segélyt állapít meg. 
2.) Engedélyezi a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást. Évente felülvizsgálja a 

jogosultsági feltételek fennállását. 
3.) Megállapítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 

43/B.§ 1.) bekezdése szerinti ápolási díjat. 
4.) Megállapítja a születési támogatást. 
5.) Megállapítja a temetési segélyt. 
6.) Hajléktalan, illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben levő személyek 

részére szociális ellátást állapít meg. 
7.) Megállapítja a szociális tüzelőanyag támogatást. 

Polgármesterre átruházott hatáskörök 

1) Ellátja az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat javára bejegyzett idegen 
ingatlanon fennálló jelzálogjoggal és elidegenítési tilalommal kapcsolatos hatásköröket: 
a) megállapított lakásszerzési támogatásra bejegyzett jelzálogjog törlése a lakás-

támogatás teljes összegű visszafizetésekor; 
b) hozzájárulás a pénzintézet által folyósított lakásépítési kedvezmény és hitel 

ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez; 
c) hozzájárulás az önkormányzati lakásszerzési támogatásra a pénzintézeti hitelre 

vonatkozó jelzálogjog ranghely cseréjéhez; 
d) részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakásokra kikötött jelzálogjog törlése a 

teljes vételár megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor; 
e) értékesített önkormányzati lakásokra kikötött visszavásárlási jog törlése a teljes vételár 

megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor. 

2) Dönt az éves költségvetésben polgármesteri keretként megállapított összeg 
felhasználásáról, melyről az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

 
Jegyzőre átruházott hatáskörök 

1) Ellátja a közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos, a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket. 

2) Dönt a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt 
indult eljárásban a közigazgatási bírság kiszabásáról, a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelet alapján. 
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

/2014. (….) önkormányzati rendelet 

2. számú melléklete 

A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatáskörei 
I. 

Bizottságok általános feladat- és hatáskörei 

1) Előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések 
végrehajtását. 

2) Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról. 
3) Feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testületi döntések 

előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját. 
4) Kezdeményezhetik a polgármester intézkedését, ha a Polgármesteri Hivatal 

tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az 
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelik. 

5) A bizottság elnöke a bizottság ülése elé terjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó - a 
települési képviselő által javasolt - ügy megtárgyalását, és erre a települési képviselőt 
meghívja. 

6) A bizottság elnöke érdemi választ ad a települési képviselőnek a képviselő-testület 
ülésén önkormányzati ügyben hozzá intézett kérdésre. 

 
II. 

Szociális Bizottság feladat- és hatásköre 

1) Ellátja a képviselő-testület által átruházott hatásköröket: 

a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és átmeneti segélyt állapít meg; 
b) engedélyezi a szociális étkezést és a házi segítségnyújtást, évente felülvizsgálja a 

jogosultsági feltételek fennállását; 
c) megállapítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. 

törvény 43/B.§ (1) bekezdése szerinti ápolási díjat; 
d) megállapítja a születési támogatást; 
e) megállapítja a temetési segélyt; 
f) hajléktalan, illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben levő személyek 

részére szociális ellátást állapít meg. 
g) megállapítja a szociális tüzelőanyag támogatást 

2) Javaslatot tesz a szociális ellátás költségvetési előirányzatára. 

3) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális gondozás és szociális étkeztetés helyzetét. 

4) Véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, a lakosság szociális ellátásával kapcsolatos 
előterjesztéseket. 

5) Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat. 
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III. 

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatásköre 

1) Közreműködik a bizottsági előterjesztéssel a képviselő-testület elé kerülő rendeletek és 
beszámolók összeállításában. 

2) Véleményezi az önkormányzat és intézményeinek éves költségvetési javaslatait és a 
végrehajtásról szóló beszámolót. 

3) Javaslatot tesz a költségvetés módosítására. 

4) Állást foglal az önkormányzati vagyon hasznosításáról. 

5) Véleményezi a fejlesztési programok, beruházások pénzügyi terveit, figyelemmel kíséri 
azok betartását. 

6) Vizsgálja a vagyonváltozás alakulását és a változás okait, a hitelfelvétel indokait, 
gazdasági megalapozottságát. 

7) Folyamatosan ellenőrzi a költségvetés végrehajtását általában és az intézményeknél. 

8) Közreműködik az intézmények pénzügyi ellenőrzésében. 

9) Kezdeményezi a testület, vagy a polgármester intézkedését, ha a képviselő-testület 
céljaitól eltérő, a költségvetéssel ellentétes, vagy számviteli-pénzügyi szabályokat sértő 
tényeket tapasztal. 

10) Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére és jutalmazására.  

11) Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat. 

12) Véleményezi a más bizottság feladatkörébe nem tartozó testületi előterjesztéseket. 

13) Elemzi a testületi döntések hatását, megvalósulásuk eredményét. 

14) Nyilvántartja és ellenőrzi a települési képviselők vagyonnyilatkozatát. 

15) Véleményezi a testület elé kerülő, településfejlesztéssel kapcsolatos, valamint a 
vállalkozásokat érintő előterjesztéseket. 

16) Véleményezi a település rendezési és beépítési tervét. 

17) Ellenőrzi a településfejlesztéssel, fenntartással kapcsolatos testületi döntések 
végrehajtását. 

18) Folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházási, felújítási feladatok elvégzését. 

19) Összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárást folytat le, döntésre a képviselő-testület 
elé terjeszti az ügyet. 

20) Elősegíti a lakossággal és vállalkozásokkal való kapcsolattartást. 

21) Véleményezi a nevelési - oktatási, közművelődési intézmények vezetői pályázatait. 
22) Véleményezi a nevelési - oktatási, közművelődési intézmények testület elé kerülő 

beszámolóit. 
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23) Véleményezi az egészségügyi ellátással kapcsolatos testület elé kerülő 
előterjesztéseket. 

24) Véleményezi az óvodai pedagógiai program elkészítésére, módosítására és 
végrehajtására vonatkozó előterjesztéseket. 

25) Véleményezi a település közoktatás-fejlesztési és intézményirányítási tervét. 

26) Ellátja a kitüntetések adományozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat. 

27) Javaslatot tesz a sportegyesületek és a civil szervezetek támogatási előirányzatának 
pályázók közötti felosztására. 
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
/2014. (……..) önkormányzati rendelet 

 
3. számú melléklete 

 
Polgármesteri Hivatal ügyrendje 

Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre. A jelen 
rendelet 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A hivatal jogállása 

1.§ 

(1) A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a képviselő-testület által létrehozott 
egységes szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el 
feladatait. A hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik. 

(2) A hivatal megnevezése, székhelye: Rétsági Polgármesteri Hivatal Székhelye: Rétság, 
Rákóczi út 20. 

(3) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi személy. 
 
(4) A hivatal illetékessége és hatásköre Rétság város közigazgatási területének egészére 

terjed ki. 
 

(5) Ezen túlmenően: 
az építésügyi hatósági jogkör-a 343/2006. (X11.23.) Korm. rendelet 1.§-a alapján - 
kiterjed Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, 
Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, 
Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske és 
Tolmács településekre. 

2.§ 
(1) A hivatal feladatköre magában foglalja az önkormányzat működésével kapcsolatos, 

valamint az önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 
 

(2) Működése során hatósági, jogi, szervezési, pénzügyi és kommunális tevékenységet 
végez. 
 

(3) A hivatal dolgozóinak a jogszabályokban meghatározott konkrét munkaköri feladatait a 
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások naprakész vezetéséről a jegyző 
gondoskodik. 

 

(4) A hivatal látja el a nevelési - oktatási, az igazgatási és a közművelődési intézmény 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve a nevelési — oktatási, az igazgatási, és 
a közművelődési intézmény karbantartásával kapcsolatos feladatokat. 
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3.§ 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet és másodfokú hatósági jogkört 

gyakorol a hivatal felett. 
 

A hivatal szervezete 

4.§ 
 

(1) A hivatal jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokra tagozódó egységes szervezet. 
 

(2) A hivatal belső tagozódása: 
a. Hatósági és Igazgatási Csoport 
b. Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
c. Városüzemeltetési Csoport 
 

(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású 
csoportvezetők állnak. Az a) pontban meghatározott hatósági és igazgatási csoport 
vezetését a jegyző látja el. 
 

(4) A csoportvezetők alapilletményük 5 %-ának megfelelő vezetői pótlékra jogosultak.  
 

5.§ 
A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 
Polgármester 1,0 
Jegyző 1,0 
Hatósági és igazgatási Csoport  
- ügykezelő  2,0 
- szociális ügyintéző 1,0 
- építéshatósági ügyintéző (építéshatóság) 2,0 
- hatósági ügyintéző 1,0 
Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 6,0 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport  
- csoportvezető 1,0 
- adó ügyintéző 1,0 
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző 1,0 
- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző 3,0 
Köztisztviselő összesen 6,0 
Közalkalmazottak:  
- védőnő 2,0 
- asszisztens 3,0 
- adminisztrátor 0,5 
- házi gondozó 2,0 
Közalkalmazottak összesen: 7,5 
MT  
- takarítónő 1,875 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen 15,375 
Mindösszesen: 23,375 
- előzőből: körzeti ellátás 2,0 
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Városüzemeltetési Csoport 
 

- városgondnok, csoportvezető  (köztisztviselő) 1,0 
MT  
- szakmunkás 2 
- gépkocsivezető 1,0 
- temetőgondnok és gépkocsivezető 1,0 
- segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 fő összesen 12 órában) 1,5 
- takarítónő 0,5 
- parkgondozó 1,0 
Konyha (MT)  
- élelmezésvezető 0,5 
- szakácsnő 2 
- konyhalány 2,5 
Városüzemeltetési Csoport összesen: 13,0 
Polgármesteri Hivatal mindösszesen 36,375 
Előzőből közszolgálati tisztviselő 14 

6.§ 

(1) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök: 
a. jegyző 
b. építésügyi ügyintéző 
c. költségvetési csoportvezető 
d. városgondnok 

(2) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség az (1) bekezdés szerinti munkaköröket kapcsolt 
munkakörben ellátó köztisztviselőkre is kiterjed. 

 
A hivatal irányítása, vezetése és működése 

 
7.§ 

(1) A hivatalt a polgármester a jegyző útján irányítja. Az alpolgármestert a polgármester 
tartós távollétében annak (SZMSZ szerinti) irányítási jogosítványai illetik meg. 

(2) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti. 
(3) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 

vezetője helyettesíti.  
(4) A polgármester és a jegyző a hivatali dolgozók részére szükség szerint, de legalább 

félévenként munkaértekezletet tart. Ezen túlmenően a hivatal dolgozóit a képviselő-
testület döntéseiről az ülést követően tájékoztatni kell. 

 
(5) A jegyző a hivatal működéséről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert.  

 

8.§ 

(1) A hivatalban teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelő, 
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közalkalmazottak, valamint a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 
(továbbiakban dolgozók) heti munkaideje negyven óra. 

a) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:  
Hétfő 7.30 órától 17.00 óráig 
Kedd, szerda, csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig  
Péntek 7.30 órától 12.30 óráig 

b) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére figyelemmel az a) ponttól eltérő 
munkaidő beosztást is megállapíthat. 

(2) Az ügyfélfogadás rendje: 
A hivatal általános ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő: 13 órától — 16.30 óráig 
Szerda: 8 órától —12 óráig és 13 órától 15.30 óráig 
Péntek:                      8 órától — 11.30 óráig tart. 

 
 
A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok  
 

9.§ 

(1) A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt. hatálya alá tartozó, nem 
közfoglalkoztatott dolgozók tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző, továbbá a Kjt 
hatálya alá tartozó közalkalmazottak, valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében a 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 

(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztásáról a polgármester bevonásával a Szociális 
Bizottság dönt. 

     10.§ 

(1) A dolgozók a jelenlétüket, illetve távollétüket jelenléti ívbe kötelesek bejegyezni. 

(2) A hivatali munkahelyet munkaidőben a jegyző engedélyével lehet elhagyni. A távollét 
idejét és célját az erre szolgáló nyilvántartásba be kell jegyezni. 

(3) Tartósabb (5 munkanapot meghaladó) távollét esetén a távollévő dolgozó helyettesítéséről 
a jegyző gondoskodik. 
 

  11.§ 

A kiadmányozási jog gyakorlását külön belső szabályzat tartalmazza. 
 

12.§ 

A hivatal működését, feladatellátásának részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni. 
 

IV. 

Záró rendelkezések 

13.§ 
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Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen alkalmazni kell a hatályos 
jogszabályokban foglalt rendelkezéseket. 

 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

/2014. (…..) önkormányzati rendelet 

1. számú függeléke 

A képviselő- testület tagjai és elérhetősége 
  
  
   
  
  

POLGÁRMESTER 

NÉV CÍM TELEFONSZÁM E-MAIL 

Hegedűs Ferenc Szőlő u. 4. 30-940-50-74 titkarsag@retsag.hu 

 

 

 

KÉPVISELŐK 

NÉV CÍM TELEFONSZÁM E-MAIL 

Dr. Katona Ernő Petőfi u. 9 30-219-54-46 katonaernoodon@gmail.com 

Dr. Szájbely Ernő Rákóczi u. 34.
350-793; 

20-386-30-41 
fogaszat@wnet.hu 

Jávorka János Hunyadi sor 1.
350-087; 

20-949-28-03 
javorka51@freemail.hu 

Kotroczó Balázs Mező u. 2. 350-282; 
kotrobal@freemail.hu; 

matrix17@freemail.hu 

Mezőfi Zoltán Petőfi u. 11. 30-435-45-56 mz267@freemail.hu 

Varga Dávid Géza Korányi u. 12 20-288-43-75 vdavidgeza@gmail.com 
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

/2014. (…..) önkormányzati rendelet 

2. számú függeléke 

A képviselő- testület bizottságai : 

 

PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 

 

elnök:   Dr. Szájbely Ernő 

képviselő tagok:  Jávorka János 

   Dr. Katona Ernő 

   Kotroczó Balázs 

   Mezőfi Zoltán 

    

nem képviselő tagok:  

   Bulejka András 

   Kapecska Ferencné 

   Majnik László 

   Szabó Klára 

SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 

elnök:    Jávorka János 

képviselő tagok: Kotroczó Balázs 

   Varga Dávid 

nem képviselő tagok: 

   Laczkó Mária 

   Sirkó Jánosné 
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Rétság Város Önkormányzat képviselő-testületének 
 ...../2014 (... ...) önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
(indoklás) 

 
 

Jelen indoklás biztosítja a rendelet megfelelő értelmezéséhez szükséges információkat, mivel a 
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján az önkormányzati 
rendelet nem ismételheti meg más jogszabály szövegét, így a rendelet nem vehet át részeket a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényből (a továbbiakban: 
Mötv.). A rendelet önmagában nehezen értelmezhető, ezért a jogértelmezés és a tájékoztatás 
céljából jelen indoklás kerül kiadásra. A korábbi szmsz-t a képviselő-testület 2013-ban fogadta 
el, a felülvizsgálat lényege a belső ellentmondások és a jogszabályi szöveg áthelyezése az 
indoklási részbe. 
 
 

Indoklás az I. fejezethez 
Általános rendelkezések 

 
 
Az általános rendelkezések között az önkormányzat alapvető adatai kerültek rögzítésre. 
 
Itt kerül megadásra az Mötv. 53. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat hivatalos 
megnevezése és székhelye. 
 
 

Indoklás a II. Fejezethez 
Az önkormányzat feladata, hatásköre 

 
 
Az Mötv. II. fejezete tartalmazza a feladat- és hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Az Mötv. 10. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat ellátja: 

- a törvényben meghatározott kötelező és 
- az általa önként vállalt  

feladat- és hatásköröket. 
 
A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként 
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más 
szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent 
megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem 
veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, 
finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges. 
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Az Mötv. 20. § (1) és a 21. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy: 
- a községi önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott 
feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges 
közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják. 
- a járásszékhely városi, valamint a városi önkormányzat - törvényben meghatározottak 
szerint - olyan közszolgáltatásokat lát el, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, 
vagy a járás egész területén gazdaságosan, hatékonyan és a szakmai szabályok 
előírásainak megfelelően képes biztosítani. 

 
Az Mötv. 41. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület egyes hatásköreit 
átruházhatja: 

- a polgármesterre, 
- a bizottságaira, 
- a jegyzőre 
- a társulására. 

 
A képviselő-testület: 

- az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, 
- a hatáskörgyakorlás jogát visszavonhatja. 
 

A képviselő-testület által átruházott hatáskör tovább nem ruházható. 
 

Az Mötv. 42. §-a tételesen felsorolja azokat a hatásköröket, melyeket a képviselő-testület nem 
ruházhat át. Ide tartoznak: 

1. a rendeletalkotás; 
2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe 
utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele, átadása; 
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási 
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, 
abból történő kiválás; 
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 
7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 
9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 
11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 
12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással 
kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 
13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő 
egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 
14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 
15. területszervezési kezdeményezés; 
16. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. 
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Indoklás a III. Fejezethez 
A képviselő-testület működése  

 
 

1. A képviselő-testület üléseinek száma 
 
 
Az Mötv. 44. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat 
ülést tart. Az ülések évenkénti minimum számát a szervezeti és működési szabályzatban kell 
szabályozni. Jelen esetben ez szintén 6 ülés. 
 
Az ülés szám megváltoztatható, de 6-nál kevesebb nem lehet. 
A képviselő-testület rendes ülést tart és rendkívüli ülést tarthat. 
Az ülések előre ütemezéséhez, a megfelelő előkészítéshez, a határidős feladatok 
teljesíthetőségéhez a helyi rendelet szerint éves munkatervet kell készíteni, melyben minimum 
hat rendes ülésnek szerepelnie kell. 
 
A rendkívüli ülésekkel kapcsolatban a rendelet úgy rendelkezik, hogy a rendkívüli ülés 
összehívásának vannak kötelező és nem kötelező esetei.  
 
Kötelező összehívni a rendkívüli ülést: 

a) az Mötv. 44. § második mondatával meghatározott esetben, azaz ha azt  
- a települési képviselők egynegyede, 
- a képviselő-testület bizottsága, vagy 
- a kormányhivatal vezetője indítványozza,  

b) ha a képviselő-testület eseti határozattal rendkívüli ülés összehívásáról dönt,  
 

 
Rendkívüli ülést a polgármester összehívhatja, - azaz ilyen ülés összehívása nem kötelező - 
hogyha véleménye szerint olyan körülmények keletkeztek, melyek miatt a testületnek üléseznie 
kell. 
 

 
2. A képviselő-testületi ülések összehívása 

 
 
Az Mötv. 53. § (1) bekezdés c) pontja alapján az SZMSZ-ben kell rendelkezni a képviselő-
testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről. 
A képviselő-testületi ülések összehívásával kapcsolatban az Mötv. részletes szabályokat nem 
határoz meg. Az Mötv. 45. § -a rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület ülését a polgármester 
hívja össze és vezeti.  
 
Az Mötv. 45. §-ában adott kötelezés alapján a helyi rendelet a polgármesteri, az alpolgármesteri 
tisztség betöltetlensége, valamint a polgármester, az alpolgármester tartós távolléte helyzetét 
szabályozza, és adja meg az ülés összehívására és vezetésére való felhatalmazást. 
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Az ülés összehívásával kapcsolatos részletes szabályokat a rendelet a helyi sajátosságokhoz 
igazodva határozza meg, így rendelkezik arról, hogy: 

- a képviselő-testület ülését – főszabályként – az önkormányzat székhelyére kell 
összehívni, azonban ha a tárgyalandó napirend vagy más körülmény indokolja, akkor a 
képviselő-testület ülése a székhelyen kívül máshová is összehívható,  
- a képviselő-testület rendes üléseit a munkatervnek megfelelő időpontra kell összehívni,  
- a rendkívüli ülést mikor lehet összehívni,  
- a képviselő-testület eseti határozattal is rendelkezhet rendkívüli ülés megtartásáról. 

 
A képviselő-testületi tagok, a tanácskozási joggal résztvevők, valamint a meghívottak részére a 
rendelet írásos meghívó kiküldésének kötelezettségét írja elő. 
A rendelet felsorolja a meghívó kötelező tartalmi követelményeit. 
 
A rendelet kivételes esetben lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testületi ülés összehívása ne 
írásban történjen, hanem: 

- telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, 
- elektronikus levélben (e-mailben) történő meghívással, 
- egyéb szóbeli meghívással. 

 
Rendelet azonban a szóbeli meghívás esetében is kötelezővé teszi az előterjesztések 
meghívottakhoz történő eljuttatását. Ez esetben azonban eltekint az írásos meghívóknál 
meghatározott határidőtől. 
 
A rendelet kimondja, hogy a képviselők szavazati joggal vesznek részt az ülésen. 
 
A meghívottaknak szavazati joguk nincs, de a tanácskozási jog megilleti őket. 
 
Az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan - azaz korlátozás nélkül - megilleti a 
tanácskozási jog: 

- a jegyzőt (ezt kimondja a az Mötv. 81. § (3) bekezdés d) pontja), 
- a nem a képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármestert (erről az Mötv. 75. § (2) 
bekezdése szól), 
- a bizottság nem képviselő tagját (a nem képviselő-testület nem alpolgármester tagjára 
vonatkozó analógia alapján), 
- az illetékes országgyűlési képviselőt, 
- az SZMSZ-ben meghatározott önszerveződő közösségek képviselőit (erről az Mötv. 53. 
§ (3) bekezdése szól). 

 
Korlátozott tanácskozási jog illeti meg egy-egy meghatározott napirendi pont megtárgyalására 
meghívottakat, jellemzően az önkormányzati intézményvezetőket. 
 
A helyi rendelet meghatározza a lakosság képviselő-testületi ülésekről való előzetes 
tájékoztatásának követelményét. A tájékoztatás módját a helyi önkormányzat a helyi 
lehetőségekhez igazodva határozhatja meg. 
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3. A képviselő-testület ülésének vezetése 
 
 
A rendelet részletesen meghatározza az ülés vezetése során ellátandó feladatokat. A felsorolás 
valamennyi lehetséges feladatot tartalmazza, azokat teljes körűen minden ülésen nem kell 
elvégezni, pl.: 

- ha nincsen rendzavarás, akkor nem kell a rendet fenntartani,  
- ha nincsenek időszerű kérdések, akkor nem kell arról tájékoztatást adni,  
- ha nincsenek lejárt idejű határozatok, akkor azokról nem kell tájékoztatást adni stb. 

 
A határozatképesség megállapítása 

 
Az Mötv. 47. § (1) bekezdése határozza meg a képviselő-testület határozatképességének 
feltételeit. A képviselő-testületi ülés akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők 
több mint fele jelen van. A helyi rendelet ezt az általános szabályt konkretizálja a pontos testületi 
létszám függvényében. 

 
Jegyzőkönyv-hitelesítők választása  

 
Az Mötv. jegyzőkönyv-hitelesítésről nem rendelkezik. Ezt a lehetőséget a rendelet a 
jegyzőkönyvek hitelességének növelése érdekében, egyfajta garanciális lehetőségként 
tartalmazza.  
Nem írja elő a rendelet a hitelesítők kötelező alkalmazását, az alkalmazás szükségességére 
vonatkozó döntést rábízza a képviselő-testületre. 
 

Napirendi javaslat előterjesztése és elfogadtatása  
 
Az Mötv. nem rendelkezik a napirendi javaslat előterjesztésének és elfogadásának rendjéről, így 
az önkormányzati rendeletben rögzített szabályok a helyi igények és az általános elvárások, 
szokások alapján kerültek meghatározásra. 
 

Az ülés jellegének (nyílt/zárt) megítélése, a zárt ülés tényének bejelentése  
 
Az Mötv. alapján a képviselő-testület ülése lehet nyilvános vagy zárt.  
Az ülések alapvetően nyilvánosak. Ezt mondja ki az Mötv. 46. § (1) bekezdése is. 
A zárt ülések tartásának kötelezettségét, illetve lehetőségét az Mötv. 46. § (2) bekezdése 
határozza meg. 
 
A képviselő-testület zárt ülést tart: 

a) önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy 
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos 
eljárás esetén,  
b) ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele: 

- választás,  
- kinevezés, 
- felmentés,  
- vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, 
- fegyelmi eljárás megindítása, 
- fegyelmi büntetés kiszabása és 
- állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. 
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A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el: 
- a vagyonával való rendelkezéskor, 
- az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, 
- a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett 
üzleti érdeket sértené. 

 
A helyi rendelet rögzíti, hogy csak a nem kötelező zárt ülés körébe tartozó ügyek esetében kell 
szavazással dönteni a zárt ülés elrendeléséről. 
 
Az Mötv. 46. § (3) bekezdése meghatározza, ezért a helyi rendeletben már nem szabályozható, 
hogy a zárt ülésen kik vehetnek részt.  
A zárt ülésen részt vehet: 

- a képviselő-testület tagjai,  
- a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, 
- a jegyző, aljegyzők, 
- meghívása esetén 

- a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézője, 
- az érintett és  
- a szakértő. 

 
Törvény, vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. 
 
Napirendek tárgyalása – vitától a döntéshozatalig 
 
A napirendek tárgyalására vonatkozóan az Mötv. nem ad meg kötelező szabályokat, így annak 
kialakítása a képviselő-testület saját elképzelése, bevált gyakorlata alapján történik. 
 
A helyi gyakorlatban alkalmazásra kerül: 

- a napirendi pont előtti szóbeli kiegészítés (ez nem kötelező, csupán csak lehetőség), 
- a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés feltevés lehetősége az előterjesztőnek, 
- a vita és az észrevételek összefoglalása. 

 
A rendelet felhívja a figyelmet arra, hogy nem csak az ülés elején, hanem az ülés folyamán, 
különösen a szavazás előtt ellenőrizni kell a képviselő-testületi ülés határozatképességet. Csak 
határozatképesség esetén szabad szavazásra bocsátani valamely döntés tervezetet. 
 
A rendelet kimondja a jegyző azon jogát, mely szerint a szavazás előtt joga van törvényességi 
észrevételt tenni. Ennek célja, hogy megakadályozza a jogszabályellenes döntések meghozatalát, 
és a helyes jogi útra terelje a testület döntéseit. 
 
A rendelet kitér: 

- az egyszerű és a  
- minősített 

többséggel hozott döntésekre. 
 
Az egyszerű többség tartalmát az Mötv. 47. § (2) bekezdés első mondatának első részére adja 
meg, miszerint: egyszerű többséget igénylő javaslat esetén a jelen lévő önkormányzati 
képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. 
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Az Mötv. .50. §-a rögzíti, hogy a megválasztott képviselők több mint felének egybehangzó 
szavazata szükséges: 

a) az Mötv. 42. § 1., 2., 5., 6., és 7. pontjában foglaltak esetében, azaz 
- a rendeletalkotáshoz,  
- a képviselő-testület szervezetének kialakításához és működésének 
meghatározásához, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, 
kinevezéshez, megbízáshoz, 
- az önkormányzati társulás létrehozásához, megszüntetéséhez, abból történő 
kiváláshoz, a társulási megállapodás módosításához, társuláshoz, érdekképviseleti 
szervezethez való csatlakozáshoz, abból való kiválásához, 
- külföldi önkormányzattal való együttműködési megállapodásról, nemzetközi 
önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, abból való kiváláshoz 
- intézmény alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez,  

b) törvényben meghatározott ügyek eldöntésekor,  
c) jelen rendelet alapján meghatározott esetekben, 
d) a képviselő kizárásához,  
e) az összeférhetetlenség megállapításához, 
f) a méltatlanság megállapításához, 
g) a képviselő-testületimegbízatás megszűnéséről való döntéshez, valamint  
h) az Mötv.  46. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, azaz ha a zárt 
ülést azért kívánja a képviselő-testület elrendelni, mert a vagyonával való rendelkezés, az 
általa kiírt pályázat feltételeinek meghozatala, a pályázat megtárgyalása, illetve ha a 
nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 
A rendelet külön meghatározza a rendelet tervezetek elkészítésére, megtárgyalására és 
elfogadására vonatkozó előírásokat. 
 
Előterjesztés és határozati javaslat 
 
Az Mötv. nem határozza meg a képviselő-testületi előterjesztések szabályait. Annak részletes 
belső előírásait a képviselő-testület szabadon határozza meg. 
 
Az Mötv. nem határozza meg a képviselő-testületi előterjesztések mellé csatolandó határozati 
javaslatok szabályait sem. Annak részletes belső előírásait a képviselő-testület szabadon 
határozhatja meg. 
 
 

4. A képviselő-testület döntései 
 

 
Az Mötv. nem rendelkezik részletesen a képviselő-testület döntéseiről. 
 
A döntések körében megkülönböztetésre kerül: 

- a jegyzőkönyvi rögzítésre kerülő, de önálló döntést nem tartalmazó döntések,  
- az önálló döntésként dokumentált döntések, ezeken belül: 

- a határozatok, valamint 
- a rendeletek. 

 
A képviselő-testület maga határozza meg, hogy melyek azok az ügyek, melyekben jegyzőkönyvi 
rögzítéssel, de számozott határozat (és rendelet) nélkül dönt. 
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A helyi rendelet rögzíti a képviselő-testület döntés hozatalai módjait, melyek a következők: 

- nyílt szavazás, ezen belül: 
- nem név szerinti szavazás, 
- név szerinti szavazás, 

- titkos szavazás. 
 
A döntéseket általában nyílt szavazással kell hozni. Ezt mondja ki az Mötv. 48. § (1) bekezdése 
is. 
 
A helyi rendelet - az Mötv. 48. § (2) bekezdésében foglalt kötelezés alapján - részletezi a nem 
név szerinti nyílt szavazás formáját, és úgy rendelkezik, hogy kézfelemeléssel kell jelezni a 
szavazatot.  
 
Az Mötv. 48. § (3) bekezdése alapján név szerinti szavazást kell tartani: 

- ha a képviselők egynegyede indítványozza, illetve,  
- azokban az ügyekben, melyekben a szervezeti és működési szabályzat a név szerinti 
szavazást írja elő. 

 
A helyi rendelet nem él azzal a lehetőséggel, hogy kötelezően előírjon olyan ügyeket, melyekben 
név szerint kellene szavazni. 
 
A név szerinti szavazás módját az Mötv. 48. § (3) bekezdés alapján a rendeletben szabályozni 
kell. A helyben meghatározott rend, hogy jegyző a névsor alapján minden képviselőt személy 
szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a névsorban rögzíti. A 
szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti. 
 
A titkos szavazás lehetőségét az Mötv. 48. § (4) bekezdése rögzíti. A szavazás lebonyolításának 
részletes szabályit nem határozza meg, hanem a szervezeti és működési szabályzat szabályozási 
körébe utalja. 
 
Titkos szavazást azokban az ügyekben lehet tartani, amelyek esetében kötelező vagy pedig 
elrendelhető a zárt ülés megtartása. 
 
A titkos szavazás részletes szabályait a rendelet úgy szabályozza, hogy a szavazás 
lebonyolításához munkacsoportot kell felállítani. Az ülés vezetője szavazásra teszi fel a 
javaslatot, munkacsoport biztosítja a szavazócédulákat, a képviselők szavaznak a cédulán, a 
munkacsoport tagjai ellenőrzik a szavazatokat, és összesítik a szavazás eredményét. 
 
A titkos szavazásról a munkacsoport jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyvet aláírja és átadja a 
jegyzőnek. 
 
A rendelet sajátos eleme, hogy tartalmazza a határozatok pontos jelölési módját. 
A jelölés úgy kerül meghatározásra, hogy az igazodjon a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII. 14.) IRM rendelet – rendelet megjelölésére vonatkozó – előírásaihoz. 
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezik arról is, hogy melyek a határozat kötelező 
tartalmi elemei: így: 

- a testületi döntés, 
- a végrehajtás határideje, 
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- a végrehajtásért felelős megjelölése. 
 
A rendelet a rendeletek jelölésére vonatkozó előírást – az adott önkormányzatra konkretizálva – 
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet alapján tartalmazza. Ettől az 
előírt formától eltérő megjelölést a rendelet hatálybalépését követően megtárgyalt és elfogadott 
rendeletek esetében nem lehet alkalmazni. 
 
Felvilágosítás kérés 
 
Az Mötv. 48. § (3) bekezdését kell alkalmazni a képviselő felvilágosítás kérési jogával 
kapcsolatban. A hivatkozott jogszabályhely alapján a képviselő a képviselő-testület ülésén a 
polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben 
felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi 
választ kell adni. 
 
Személyes érintettség 
 
A döntéshozatalból való kizárás szabályait Mötv. 49. §-a rendelkezik. E jogszabályhely alapján: 

- a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját 
az ügy személyesen érinti, 
- az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget, 
- a kizárásról – az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely 
önkormányzati képviselő javaslatára – a képviselő-testület dönt, 
- a kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell 
tekinteni. 

 
Az Mötv. 49. § (2) bekezdése alapján a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni 
a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának 
jogkövetkezményeit. 
 
 
Az ülés rendjének biztosítása 
 
Az Mötv. 53. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik 
az ülés rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről. 
A kötelezés alapján a jelen szervezeti és működési szabályzat kimondja, hogy az ülés vezetője 
felel az ülés rendjének biztosításáért, meghatározza a hozzászólásra vonatkozó előírásokat. 
 
Az ülés rendjének biztosítás esetén a képviselő-testület A polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
17. § (2) bekezdése alapján jogosult szankciót alkalmazni az ülés rendjét megzavaró, ezért 
kötelezettséget szegő képviselővel szemben. 
 
Az ülés rendjét nem csak a képviselő, hanem nyilvános ülés esetén a tanácskozási joggal nem 
rendelkező jelenlévők is zavarhatják. Az ülésvezető az ilyen személyeket szóban kéri fel a nem 
megfelelő magatartás abbahagyására.  
 
Ha ez nem vezet eredményre,  

- két alkalommal tanácskozási szünetet rendelhet el,  
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- a harmadik rendzavarást követően javasolja az ülés bezárása érdekében a tárgyalandó 
napirendi pontok csökkentését, majd az ülést bezárja. 

 
Tájékoztatás és az ülés bezárása 
 
A rendelet kimondja, hogy: 

- napirendi pontként kell tájékoztatást adni a lejárt idejű határozatokról és egyéb 
önkormányzati döntésekről, 
- napirendi ponton kívül kell tájékoztatást adni 

- az időszerű kérdésekről,  
- a következő ülés várható időpontjáról, napirendjéről. 

 
Az ülést be kell zárni, ha: 

- az ülés határozatképtelenné válik és más kérdés, hozzászólás nincs, 
- a napirendi pontokat megtárgyalták és már kérdés, hozzászólás nincs. 

 
A jegyzőkönyv 
 
Az Mötv. 52. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell 
készíteni. 
 
A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei: 

a) a testületi ülés helye; 
b) időpontja; 
c) a megjelent önkormányzati képviselők neve; 
d) a meghívottak neve, megjelenésük ténye; 
e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontok; 
f) az előterjesztések; 
g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók neve, részvételük jogcíme, a 
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényege; 
h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalma; 
i) a döntéshozatalban résztvevők száma; 
j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és a kizárás indoka; 
k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzés; 
l) a szavazás számszerű eredménye; 
m) a hozott döntések és 
n) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak. 

 
A rendelet – központi szabályozás hiányában – saját hatáskörben állapítja meg a tárgyalt 
napirendi pontnál rögzítendőket, a jegyzőkönyvhöz csatolandó dokumentumokat. 
 
A jegyzőkönyvet az Mötv. 52. § (2) bekezdés alapján a polgármester a jegyző és a hitelesítők 
írják alá. 
 
A rendelet kötelezi a jegyzőt arra, hogy biztosítsa a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos betekintési 
jog gyakorlását. Kiköti azonban, hogy a betekintési jogot a hivatali dolgozó jelenlétében lehet 
gyakorolni. A dolgozó jelenléte a garancia arra, hogy az eredeti dokumentumok fizikai védelme 
biztosított legyen. 
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A rendelet saját hatáskörben, célszerűségi okokból rendelkezik úgy, hogy naptári évenként be 
kell köttetni a nyilvános ülések jegyzőkönyveit. 
 
 

Indoklás a IV. Fejezethez 
A közmeghallgatás, a helyi főrumok és az önszerveződő közösségek 

 
 
Az Mötv. 54. §-a rögzíti azt, hogy a képviselő-testületnek évente legalább egyszer, előre 
meghirdetett közmeghallgatást kell tartania, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. 
Az elhangzott javaslatra és kérdésre a közmeghallgatáson, vagy ha az ott nem lehetséges 
legkésőbb 15 napon belül választ kell adni. 
 
A közmeghallgatás részletes szabályait az Mötv. eltérő rendelkezése hiányában a rendelet saját 
hatáskörben szabályozza. A szabályozás jórészt a képviselő-testületre vonatkozó szabályok 
átvételével történik. A képviselők számára a közmeghallgatáson kötelező a részvétel. 
 
Az Mötv. 53. § (3) bekezdése előírja, hogy a szervezeti és működési szabályzatban kell 
meghatározni azoknak a fórumoknak a rendjét, amelyek a lakosság, az egyesületek közvetlen 
tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálják. 
A fórum a közmeghallgatásnál kisebb kötelezettséget tartalmaz. Nem kötelező évenként tartani, 
nem kell részt vennie rajta minden képviselőnek. 
A fórumon elhangzottakról azonban jegyzőkönyvet kell készíteni, mivel a fórumok 
állásfoglalásáról, az elhangzott véleményekről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
 
Az Mötv. 6. § a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja 
a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik a közösségekkel. 
Az Mötv. 53. § (3) bekezdése alapján képviselő-testületnek a szervezeti és működési 
szabályzatában kell meghatároznia, hogy mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg 
tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein. 
 

 
                                                          Indoklás az V. Fejezethez 

         A települési képviselő 
 
 

A települési képviselő megbízatásának keletkezésével kapcsolatos szabályokat az Mötv. 28. § §-
a tartalmazza, mely szerint a települési képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 
 
A fent hivatkozott paragrafus (2) bekezdése írja elő a képviselők eskütételi kötelezettségét. 
Ennek értelmében az önkormányzati képviselő a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi 
választás esetén a megválasztását követő ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesz és erről 
okmányt ír alá. 
 
A képviselő feladatát az Mötv. 32. § (2) bekezdése is tartalmazza, amikor kimondja, hogy 

a települési képviselő: 
- a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit,  
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- részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk 
szervezésében és ellenőrzésében. 

 
Az Mötv. 32. § (2) bekezdése rögzíti, hogy minden települési képviselőnek azonosak a jogai és 
kötelességei.  
 
Az Mötv. 32. § (2) bekezdés a)–h) pontja tartalmazza a képviselő jogait, melyek a következők:  

a) a képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
módon - kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát; 
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a 
bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - 
vagy legkésőbb harminc napon belül írásban - érdemi választ kell adni; 
c) kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, vagy 
kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben; 
d) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bármely bizottságának nyilvános 
vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy 
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására 
az önkormányzati képviselőt meg kell hívni. Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület 
vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek, a részönkormányzat testületének, a 
jegyzőnek - a képviselőtestület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését; 
e) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet; 
f) a polgármestertől igényelheti a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást. 
Közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak harminc 
napon belül érdemi választ kell adni; 
g) a testületi munkában való részvételhez szükséges időtartam alatt a munkahelyén 
felmentést élvez a munkavégzés alól. Az emiatt kiesett jövedelmét a képviselő-testület 
téríti meg, melynek alapján az önkormányzati képviselő társadalombiztosítási ellátásra is 
jogosult. A képviselő-testület átalányt is megállapíthat; 
h) a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságának ülésén a magyar jelnyelvet 
vagy az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A magyar 
jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer használatának 
valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja. 

 
A települési képviselő kötelességét az Mötv. 32. § (2) bekezdés i)-k) pontja tartalmazza, 
miszerint a képviselő:  

i) köteles a testületi üléseken megjelenni, a képviselő-testület munkájában és 
döntéshozatali eljárásában részt venni; 
j) eskütételét követően három hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által 
szervezett képzésen; 
k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy 
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

 
Járandóságok 

 
Az Mötv. 35. § (1) bekezdése alapján a települési képviselők járandóságait az önkormányzat 
képviselő-testülete külön rendeletben határozza meg. 
 

A megbízatás megszűnése 
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A képviselő megbízatása megszűnésének eseteit az Mötv. 29-31/A. §-a tartalmazza, ezért az 
önkormányzati rendelet e témát már nem tárgyalja. 
 

29. § (1) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik: 
a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában 

elmaradt választás esetén az időközi választás napján; 
b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható; 
c) az összeférhetetlenség kimondásával; 
d) méltatlanság megállapításával; 
e) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol 

maradt, egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 
f) lemondással; 
g) a képviselő-testület feloszlatásával; 
h) a képviselő-testület feloszlása esetén, valamint 
i) az önkormányzati képviselő halálával. 
(2) Az önkormányzati képviselő az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel bekövetkezéséről 

három napon belül köteles tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt. 
30. § (1) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén jelentheti be lemondását. A 

lemondást és a megbízatás megszűnésének időpontját az ülés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 
(2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli 

nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek, a főpolgármesternek, a megyei közgyűlés 
elnökének ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén 
ismertetni kell. 

(3) A lemondás nem vonható vissza. 
(4) Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a képviselő által meghatározott, a 

lemondást követő egy hónapon belüli időpontban, ennek hiányában a lemondás bejelentésének 
vagy az írásbeli nyilatkozat átvételének napján. 

31. § (1) Az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnését a 29. § (1) bekezdés c)-e) 
pontjai esetén a képviselő-testület a határozatában állapítja meg. 

(2) A képviselő-testület (1) bekezdés szerinti határozatát kézbesíteni kell: 
a) az érintett önkormányzati képviselőnek; 
b) a választási bizottságnak; 
c) a kormányhivatalnak. 
31/A. § A fővárosi közgyűlés fővárosi kerületi polgármester tagja megbízatása megszűnik, ha 

a fővárosi kerületi polgármesteri megbízatása megszűnik. 
 

Összeférhetetlenség és az összeférhetetlenségi eljárás 
 
Az Mötv. 36. §-a tartalmazza az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos 
szabályokat. 

 
36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem 

képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges 
közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre 
kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány 
tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, 
kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 
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ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, 
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 
c) kormánytisztviselő; 
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 
alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, 
képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 
ellátására jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 
 
Az összeférhetetlenségi eljárásra vonatkozó előírásokat az Mötv. 37. §-a tartalmazza. 

 
37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 

összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 
Amennyiben jogszabályban meghatározottak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok 
alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az 
önkormányzati képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által 
írásban megerősített lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottságnak történő átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell 
tekinteni. 

(2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett 
eleget, bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára - az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a következő 
ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő harminc 
napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények 
fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az 
önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell. 

(3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki 
kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat 
ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés esetén, 
amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az esetben a (2) 
bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor. 

(4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését megállapító 
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti - jogszabálysértésre hivatkozással - a 
határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a törvényszéktől. 

(5) A bíróság a kérelemről - annak beérkezésétől számított harminc napon belül - nemperes 
eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati 



………………………………….                                                                                                          2015. 08. 28-i Kt. ülésre 

55 
 

képviselőt, a keresettel megtámadott határozatot hozó képviselő-testület képviselőjét, a kereset 
előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak 
helye nincs. 

(6) A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselő 
összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről 
vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben foglaltakat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül - az érintett önkormányzati képviselő, valamint a kormányhivatal fellebbezést 
nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a másodfokú 
bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése 
ellen felülvizsgálatnak helye nincs. 

(7) Az önkormányzati képviselő tisztsége a képviselő-testület összeférhetetlenséget 
megállapító határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti 
kérelemmel nem éltek - meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a 
jogerős bírósági döntés napján szűnik meg. 
 
 

Indoklás a VI. Fejezethez 
Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai 

 
 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pontja előírja, hogy a Szervezeti és működési szabályzatban 
rendelkezni kell az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól. 
 
Az önkormányzat lehetséges szerveit az Mötv. 41. § (2) bekezdése tartalmazza. 
Az önkormányzat - rendeletben meghatározott - szervei: 

- a polgármester, 
- a képviselő-testület bizottsága, 
- a közös önkormányzati hivatal, 
- a jegyző, 
- a társulás. 

                                                6. A polgármester és az alpolgármester 
 
 

Polgármester 
 
A polgármesterre vonatkozó alapvető szabályokat az Mötv. szabályozza. 
 
A polgármester jogállásával kapcsolatos alapvető szabályokat az Mötv. 63-66. §-a határozza 
meg, azaz: 

- a polgármester tagja a képviselő-testületnek, 
- a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából 
önkormányzati képviselőnek tekintendő, 
- a polgármester a megválasztását követően esküt tesz a képviselő-testület előtt és erről 
okmányt ír alá. 

 
72. § (1) Az 1500 fő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének az 

összeférhetetlenségére a 36. §-t kell alkalmazni. 
(2) Az 1500 fő feletti lakosságszámú település főállású polgármestere tudományos, oktatói, 

lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, 
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munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más kereső foglalkozást nem folytathat, nem 
lehet gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja. 

(3) Az 1500 fő feletti lakosságszámú település társadalmi megbízatású polgármesterének az 
összeférhetetlenségére a 36. §-t - a 36. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja kivételével - kell 
alkalmazni. 

(4) A polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó 
összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat azzal, hogy a 
polgármester nem lehet más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, települési 
önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, kivéve, hogy a fővárosi kerületi 
polgármester a fővárosi közgyűlés tagja. A fővárosi kerületi polgármester nem lehet 
főpolgármester, valamint főpolgármester-helyettes. 
 

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem 
képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges 
közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet 

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre 
kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány 
tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, 
kivéve 

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 
valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, 
foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 
c) kormánytisztviselő; 
d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 

állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állományú tagja; 

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselője, alkalmazottja; 

f) más települési önkormányzatnál képviselő; 
g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 
h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági 

társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által 
alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, 
képviselet ellátására jogosultja; 

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 
ellátására jogosultja. 

(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes. 
 
A polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 
 
A polgármester vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az Mötv. 39. §-a tartalmazza, azaz a 
polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a 
helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. 
 
A polgármesteri tisztség megszüntetése 
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A polgármesteri tisztség és megszüntetésének szabályait az Mötv. 69-70/A. §-a tartalmazza.  

69. § (1) A polgármester e tisztsége megszűnik: 
a) az új polgármester megválasztásával; 
b) ha a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán már nem választható; 
c) az összeférhetetlenség kimondásával; 
d) méltatlanság megállapításával; 
e) sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős 

bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával; 
f) a tisztségről történő lemondással; 
g) a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával; 
h) az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó 

határozatával; 
i) halálával. 
(2) A polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával 

mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek hiányában a szervezeti és működési 
szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, részére 
juttatja el. A polgármester e tisztsége az általa meghatározott, a lemondást követő egy hónapon 
belüli időpontban, ennek hiányában az írásbeli nyilatkozat átvételének napjával szűnik meg. A 
lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-testület következő ülésén 
ismertetni kell. 
     70. § (1) A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt a képviselő-
testület - minősített többséggel hozott határozata alapján - keresetet nyújthat be a polgármester 
ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes törvényszékhez a polgármester 
tisztségének megszüntetése érdekében. Egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből 
történő felfüggesztését is. A döntéshozatalban a polgármester nem vesz részt, de a 
határozathozatalnál a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. A bíróság a 
keresetet soron kívül bírálja el. 

(2) A bírósági eljárás során a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezéseit azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a perben viszontkeresetnek, szünetelésnek és egyezségnek nincs 
helye. 

70/A. § A fővárosi kerületi polgármester megbízatása megszűnik, ha fővárosi közgyűlési 
képviselői megbízatása megszűnik. 
 
A polgármesteri tisztségről való lemondás 
 
Az Mötv. 69. § (1) bekezdés f) pontja rendelkezik arról, hogy a polgármesteri tisztség megszűnik 
a tisztségről történő lemondással. A hivatkozott jogszabály 69. § (2) bekezdés alapján a 
szervezeti és működési szabályzatban a képviselő-testület összehívására, vezetésére kijelölt 
képviselőnek kell átadni a lemondást akkor, ha nincs alpolgármester.  
 
A munkakör átadás tekintetében a szervezeti és működési szabályzat határozza meg azt a 
személyt, aki számára a régi polgármesternek át kell adni a munkakört. 
A rendelet alapján a polgármester a munkakörét az új polgármester, alpolgármester hiányában, 
illetve tartós akadályoztatásuk esetén annak a személynek kell átvenni, aki a polgármester, 
illetve az alpolgármester hiányában, illetve tartós akadályoztatásuk esetében a testületi ülés 
összehívására is jogosult. 
 
A polgármester feladatellátás  
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A polgármester feladatellátására vonatkozó főbb szabályokat az Mötv. 65. és 67. §-a tartalmazza. 
 
A polgármester  

a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a 
hivatalt.  
b) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 
c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági 
hatáskörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja az alpolgármestere, a 
jegyzőre, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére 
d) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső 
szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási 
rendjének meghatározására; 
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében 
g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében. 

 
A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek tartja, 
ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A 
kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a 
benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt. 
 
A helyi rendelet a 65. § (1) bekezdésében az Mötv. által meghatározott feladatokon túlmenően 
további feladatokat határoz meg a polgármester számára.  
 
Az Mötv. 68. § (2) bekezdése alapján az szervezeti és működési szabályzatban kell rendelkezni 
azokról az ügyekről, melyekben a polgármester döntést hozhat akkor, ha a képviselő-testület - 
határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt- két egymást követő alkalommal 
ugyanazon ügyben nem hozott döntést. 
 
Az Mötv. 68. § (3) bekezdése alapján szintén a szervezeti és működési szabályzatban kell 
meghatározni azokat a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyeket, melyek a 
két ülés közötti időszakban merültek fel és halaszthatatlanok. 
A rendeletben található ügyek a képviselő-testület döntése szerint határozhatóak meg. 
(Bővíthetőek, szűkíthetőek.) 
 
Az alpolgármester 
 
Az Mötv. 74-79. §-ában rögzíti az alpolgármesterre vonatkozó alapvető szabályokat, így: 

74. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, 
főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a továbbiakban együtt: 
alpolgármester) választ, több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a 
megválasztásával keletkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. 

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgármester 
esetén a polgármester bízza meg általános helyettesét. 
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75. § (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátható. A főállású alpolgármester 
foglalkoztatási jogviszonya a helyi önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban 
történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester megválasztásával jön létre. 

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a 
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a 
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül 
választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott 
alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

76. § Az alpolgármester e tisztsége megszűnik: 
a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek; 
b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselő-testület 

alakuló ülésének napján; továbbá 
c) a 69. § (1) bekezdés b)-i) pontjában foglalt esetekben; 
d) ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 

megbízását visszavonja. 
    77. § Amennyiben a képviselő-testület az alpolgármester megbízását a 76. § d) pontja alapján 
nem vonja vissza és a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljeskörűen megvonja, 
a feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult. 

78. § Társadalmi megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgármesteri tisztség is csak 
társadalmi megbízatásban tölthető be. 

79. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét 
és a főpolgármestert is érteni kell. 

(2) A polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó 
szabályokat az alpolgármesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a főpolgármester-helyettesre 
is megfelelően alkalmazni kell. 
 
A szervezeti és működési szabályzat arról rendelkezik, hogy az alpolgármester a feladatait a 
polgármester szóbeli és írásbeli irányításával látja el. 
 
A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza az alpolgármester fogadóóráit. 
 
 

7. A képviselő-testület bizottságai 
 
 
Az Mötv. a képviselő-testület bizottságaira vonatkozó szabályokat az 57-61. §-ában rögzíti. 
 
A képviselő-testület által létrehozott bizottságok lehetnek 

- állandó vagy 
- ideiglenes bizottságok. 

 
Az Mötv. 57. § (1)-(2) bekezdése értelmében a képviselő-testület határozza meg  

- a bizottságait,  
- a bizottságok tagjainak számát,  
- a bizottság feladat- és hatáskörét,  
- a bizottságok működésének alapvető szabályait, 
- a képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot köteles 
választani,  
- a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát bizottság végzi,  
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- törvény más bizottság megalakítását is elrendelheti. 
 

A bizottságok létrehozása 
 
Az Mötv. 58. §-a ad iránymutatást a bizottság tagjaira vonatkozóan. 
A bizottság elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők közül kell választani.  
 
Fontos szabály, hogy nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja: 

- a polgármester, 
 
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára vonatkozó rendelkezéseket az Mötv. 
57. § (1) bekezdése tartalmazza, így: 

57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük 
alapvető szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles 
megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági 
feladatokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a 
kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem 
önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és 
kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag 
jogaival és kötelezettségeivel. 
 

A bizottságok működése 
 
A bizottságok működésének szabályait a rendelet csak szűken szabályozza, mivel az Mötv. 60. 
§-a is kimondja, hogy: 
A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és 
határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak kizárására, a bizottság 
üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a 
jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a 
jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak. 
 

A bizottság általános feladatai 
 
A bizottságok által ellátandó általános feladatokat az Mötv. 59. § (1) bekezdés tartalmazza. 
 
A bizottság a fentiek alapján következő feladatokat látja el: 

- feladatkörében kezdeményezi a képviselő-testület döntéseit,  
- feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, 
- a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. 

 
A pénzügyi bizottság feladata 
 
Az ügyrendi bizottság nem kötelezően létrehozandó bizottság. Jogszabály kötelező jelleggel 
bizottsági feladatot nem rögzít. 
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Az Mötv. 37. § (1) bekezdése alapján a képviselő összeférhetetlenségének megállapítására 
irányuló kezdeményezést a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
bizottságnak adja át kivizsgálásra. 
A rendelet az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálását a 
bizottság feladat- és hatásköreként rögzíti.  
 
A rendelet szintén az ügyrendi bizottság feladatául határozza meg a polgármester, 
alpolgármesteri díjazás emelésére vonatkozó javaslat, valamint a jutalmazási javaslat 
kidolgozását, és a javaslat benyújtását a képviselő-testület elé. 
A rendelet további feladatokat is állapít meg a bizottság számára. 
 
A rendelet e bizottság feladatkörének meghatározásakor hivatkozik az Mötv. 39. § (3)-(4) 
bekezdésére, valamint az Mötv. 57. § (2) bekezdésére. A hivatkozott jogszabályhely kimondja, 
hogy a vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság tartja 
nyilván és ellenőrzi.  
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. 
§ -a kimondja, hogy a költségvetési rendelettervezetet a polgármester terjeszti a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott bizottságai elé. A bizottságok megtárgyalják a 
rendelettervezetet és véleményezik azt. 
 
A pénzügyi bizottság létrehozása a kétezernél több lakosú településen kötelező az Mötv. 57. § 
(2) bekezdése alapján. A törvény a pénzügyi bizottság számára nem ad meg kötelező feladat-és 
hatáskört. 
 
A szervezeti és működési szabályzatban a pénzügyi bizottság számára meghatározott feladat- és 
hatáskörök körét a testület szabadon alakíthatja. 
A rendelet a bizottság számára nem határoz meg állandó jelleggel, visszavonásig átruházott 
feladat- és hatáskört, de a bizottságot kötelezi az eseti jelleggel átruházott feladat- és hatáskörök 
ellátására. 
A pénzügyi bizottság feladat- és hatáskörének meghatározásakor figyelembe kell venni az Mötv. 
120. §-át, amely kimondja: 

(1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél 
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves 

beszámoló tervezeteit; 
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt 
előidéző okokat; 

c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági 
megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a 
bizonylati fegyelem érvényesítését; 

d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat. 
(2) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. 

Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az 
Állami Számvevőszéknek. 
 
A szociális bizottság 
 
A szociális bizottság nem kötelezően létrehozandó bizottság. 
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A bizottság fő feladatai a szociális és gyermekvédelmi területhez kapcsolódnak, elsősorban a 
helyi rendeletek véleményezésére, a rendeletekben számukra átruházott hatáskörök gyakorlására, 
az ellátások fejlesztésére, a területet érintő költségvetési kiadások előzetes véleményezésre 
irányulnak. 
 
A bizottságokkal kapcsolatos általános szabályok 
 
A rendelet meghatározza a bizottságokkal kapcsolatos általános szabályokat.  
 
Az Mötv. 61. §-a alapján a polgármester bizottságokkal kapcsolatos jogosítványai: 

- indítványára össze kell hívni a bizottságot,  
- felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület 
határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. 

A bizottságok működésével kapcsolatosan a helyi rendelet részletszabályokat nem határoz meg, 
mivel a működés főbb szabályait az Mötv. 60. §-a meghatározza. 
A bizottságoknak a részletes működési szabályaikat a bizottsági ügyrendben kell 
meghatározniuk. 
 
 

8. A jegyző 
 
 
Az Mötv. 81. § (1) §-a határozza meg a jegyző jogállását, miszerint a jegyző vezeti a Közös 
Önkormányzati Hivatalt. 
 
Az Mötv. 81. § (3) bekezdése sorolja el a jegyző alapvető feladat- és hatáskörét, így a 
következőket: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat 
az aljegyző tekintetében; 

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
k) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési 

nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény 
szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli 
azokat. 
 
Az Mötv. 82. § (1) §-a határozza meg a jegyző kinevezési rendjét. A Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének kinevezésére azonban ettől eltérő szabályt kell alkalmazni. A kinevezés 
rendjét a 83. § b) pontja írja le. A jegyzőt a Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó 
önkormányzatok polgármesterei nevezik ki. 
 



………………………………….                                                                                                          2015. 08. 28-i Kt. ülésre 

63 
 

Az Mötv. 82. § (3) bekezdése alapján a szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni 
azt, hogy a jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása 
esetére, legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok milyen módon kerülnek ellátásra. 
 
A rendelet ez esetben úgy rendelkezik, hogy a jegyzőére megállapított képesítési és alkalmazási 
feltételeknek megfelelő hivatali dolgozót kell megbízni. Ha a hivatalban ilyen dolgozó nincs, 
akkor más hivatal jegyzőjét kell megbízni. 
 
Az Mötv. 82. § (5) bekezdése leszögezi, hogy a jegyző jogállására vonatkozó szabályokat az 
aljegyzőre is megfelelően kell alkalmazni. 
 
Az Mötv. kimondja, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőire is alkalmazni kell a 
jegyzőre meghatározott feladatokat azzal a különbséggel, hogy 

- a jegyzőnek valamennyi érintett településen el kell látnia a jegyzői feladatokat, 
- a jegyző kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek 
lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges, 
- a fenntartó önkormányzatok megállapodhatnak arról, hogy az egyéb munkáltatói 
jogokat mely település polgármester gyakorolja. Megállapodás hiányában arra a hivatal 
székhelye szerinti polgármester jogosult. 

 
 

9. A Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
Az Mötv. 84 §-a rendelkezik a Polgármesteri hivatalról. 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével 
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában 

 
Az Mötv. 84. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve az (5) bekezdésben meghatározott 
hivatalos megnevezési formákat, a Képviselő-testületnek a szervezeti és működési szabályzatban 
rögzítenie kell a Közös Önkormányzati Hivatala elnevezését. A következő formát kell 
alkalmazni: (település neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal. 
 
Az Mötv. 85.-86. §-a tartalmazza a Közös Önkormányzati Hivatalra, és annak jegyzőjére 
vonatkozó részletes szabályokat. 
A szervezeti és működési szabályzat a Közös Önkormányzati Hivatal részére nem határozza meg 
a részletes feladat és hatáskört, mivel a törvény meghatározza a főbb feladatokat, így amelyek 

- a képviselő-testület önkormányzati működésével,  
- a polgármester feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, 
végrehajtásával, 
- a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával  

kapcsolatosak. 
 
A szervezeti és működési szabályzat a korábbi szervezeti és működési szabályzatokkal 
ellentétben nem szabályozza a hivatal szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét, 
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ügyfélfogadási rendjét, mivel e döntés nem rendeleti, hanem határozati formában kerül 
elfogadásra a polgármester előterjesztésében. /lásd Mötv. 67. §, 85 § / 
 
 

10. Társulás 
 
 

A társulás az önkormányzat szerve, ezért az Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pontja alapján a 
szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a társulást, a társulás jogállását, és 
feladatait. 
 
 

Indoklás a VII. Fejezethez 
A képviselő-testület gazdasági programja 

 
 

A képviselő-testület gazdasági programjára vonatkozó előírásokat az Mötv. 116. § -a határozza 
meg. 
 
Az önkormányzat meghatározza a gazdasági programját. 
 
A gazdasági program készíthető: 

- a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy 
- a képviselő-testület megbízatását meghaladó időszakra is. 

 
 

Indoklás a VIII. Fejezethez 
Vagyonnyilatkozat 

 
 
A vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos szabályokat az Mötv. 39. §-a tartalmazza, így: 

39. § (1) Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 
1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. 
Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös 
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: 
hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. 

(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén - annak benyújtásáig - az 
önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, 
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. 

(3) A vagyonnyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a 
továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az 
önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok 
kivételével - közérdekből nyilvános. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben 
tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó 
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. Az 
önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a 
vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából. 

(4) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál 
bárki kezdeményezheti. Az eljárás eredményéről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 
tájékoztatja a soron következő ülésen a képviselő-testületet. 
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(5) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság 
felhívására az önkormányzati képviselő köteles saját, valamint a hozzátartozója 
vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat haladéktalanul írásban 
bejelenteni. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai ismerhetik 
meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell. 
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Rétság Város Önkormányzat képviselő-testületének 
 ....../2014 (... ...) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló tervezethez  

 
 

1. Előzetes hatásvizsgálat 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 
következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 
 
A tervezett jogszabály hatásai: 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 
- társadalmi hatása: nem jelentős, 
- gazdasági hatása: nem jelentős, 
- költségvetési hatása: a főállású polgármester bére és a társadalmi megbízatású 
alpolgármester kötelező tiszteletdíja közötti különbség, 

b) környezeti és egészségi következmények: 
- nincsenek, 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
- a hivatalnak el kell látnia a testület és a bizottságok működésével kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat, a feladatok összességében nem jelentősek. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

- a rendelet megalkotása kötelező,  
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti 
törvényességi észrevétel lehet. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el 
tudják látni. 
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.  
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 
 

2. Indoklás 
 
 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló helyi rendelet megalkotásának 
céljai a következők:  

- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés, 
- meghatározásra kerüljenek a működés szabályai, a képviselő-testület szervei és 
feladataik  

 
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 
vonatkozása. 
 
 

3. Véleményeztetés 
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A rendelet tervezetet  

  kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. 
 
 
Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap 
 
 

P.H. 
 

 ......................................................  
 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

KIEGÉSZÍTÉS 2014-2015 nevelési év beszámolójához 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-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 Napközi Otthonos Óvoda minden nevelési évben elkészíti éves beszámolóját, melyet jóváhagyásra a Kép-
viselő-testület elé terjeszt.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
 

 
 

A Rétsági Napközi Otthonos Óvodában az alábbiak szerint alakul a gyermekek csoportonkénti 
induló létszáma:  
 

2015/2016 nevelési év indítása 

Iskolába megy: 27 fő 
Beiratkozott gyermekek száma: 26 fő  
Előjegyzésben: 7 fő 
Csoportok száma: 4 csoport 
 
Várható induló létszámok:   2015. október 01.  2016. május 31. 
Nagycsoport     24 fő   25 fő 
Kiscsoport    21 fő   25 fő 
Nagy-középső csoport  24 fő   25 fő 
Kis- középső csoport  24 fő   25 fő  
 
Összesen:     93 fő  100 fő 
 
Év végére (2016. május 31.-ig) várható becsült létszám: 100 fő  
 
 
 
Pedagógusok száma: 8 fő óvodapedagógus ebből 
    1 fő óvodavezető 
    1 fő óvodavezető helyettes  
    6 fő óvodapedagógus 
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Technikai dolgozók száma: 4 fő szakképzett dajka 
 1 fő óvodatitkár (4 órás) 
 1 fő pedagógiai asszisztens 
 
Ebben a nevelési évben sajnos betegség miatt gyakran hiányoztak a gyerekek mely egy hullámzó 
létszámot eredményezett. Mivel 2015. szeptember 1.-től minden 3. életévét betöltött gyermeknek 
kötelező lesz óvodába járnia, bízunk benne, hogy ez hozzájárul az intézmény jobb kihasználtsá-
gához. A fenti létszámok tekintetében kérem a Tisztelt Testületet intézményünkben a 4 csoport 
működését a továbbiakban is szíveskedjék támogatni. 
 

 Intézményünkben 1 SNI gyermeket látott el megbízási szerződéssel gyógypedagógus. Kérem, 
szíveskedjek engedélyezni a gyermek további gyógypedagógiai ellátását és a Megbízási Szer-
ződés megkötését a 2015-2016 nevelési évben. Heti egy órában 2015-ben 15*3500.- Ft = 
52500.- Ft és 2016-ban május 31.-ig 20*3500.-Ft =70000.-Ft lenne. A Megbízási Szerződés 
tervezetét csatoltam. 
 

 
Óvodánkban Szakmai munkaközösség működik, mely ebben a nevelési évben a tehetséggon-
dozás területeit dolgozta ki. A 2015-2016-os nevelési évben munkaközösségünk a belső ellen-
őrzés és szakfelügyeleti látogatások dokumentációját készíti elő. A munkaközösségi pótlék a 
munkaközösség vezető illetményének 5-10%-ig ítélhető meg. A pótlék alsó határa 8500.- a fel-
ső határa 17000.- Ft. 2015. évben szeptembertől novemberig 3 hónapot jelent. Kérem, hogy a 
munkaközösség vezető (1 fő) pótlékát mely havi bruttó 13214.- Ft + 27% járulék,(3 hónapra 
39.642.- Ft + 27% járulék) továbbiakban is támogatni szíveskedjek pótelőirányzat terhére. 
 
 
Az óvodatitkár státuszának állami támogatására Intézményünk a csökkenő gyermeklétszám 
miatt 2015. évtől nem jogosult, ezért kérem a Képviselő Testületet a 4 órás óvodatitkári állás-
hely további támogatására. A létszámok egyeztetése megtörtént, a normatív igénylés korrigá-
landó. 
 

 
 

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

SNI gyermek ellátása előző határozata, 2015. szeptember 01.-ig. 
 
195/2014. (XII.19.) számú KT. határozat:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermek gyógypedagógiai 
fejlesztésének saját költségvetés terhére, megbízási szerződéssel történő ellátásra vonatkozó elő-
terjesztést. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői bizottság véleménye alapján szüksé-
ges, heti egy óra gyógypedagógiai ellátás saját költségvetés terhére, megbízási szerződés kereté-
ben kerüljön biztosításra, mivel ezt a feladatot az utazó gyógypedagógia keretében KLIK ellátni 
nem tudja. Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az előterjesztés mellékle-
tét képező megbízási szerződést Franka Anna gyógypedagógussal, 2015. január 1-től május 31- ig 
terjedő időre, heti egy órára, bruttó 3.500 Ft óradíjjal megkösse. Határidő: szerződés kötésre 2014. 
december 31. Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
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3. Jogszabályi háttér az óvodai csoportbeosztás szabályairól 

Óvodai csoport az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység, amely 
meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az óvodába, felvételt nyert, azo-
nos feladat ellátási helyre járó kisgyermekekből. 
 
Az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát a fenntartó határozza meg 

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 
Osztály- és csoportlétszámok 

  A B 
1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok 
2   BA minimum BB maximum BC átlag
3 Óvoda 13 25 20 

 
A törvényben előírt maximális létszámhatártól való eltérés lehetősége 
 
Az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó en-
gedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok 
számától, akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
[20/2012. EMMI rendelet 25. § (7)] 
 

 

4. Jogszabályi háttér SNI gyermek ellátására:  

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény: 
8. § (3)20 Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magába fog-

lalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet 
magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a 
sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, 
rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeretét. 

 
47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód 

keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellá-
tásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges 
bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak 
szerint kell biztosítani. 

(2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-
oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a 
gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 

(3) A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása, továbbá kol-
légiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduk-
tív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, ta-
nulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban (a további-
akban: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók - külön vagy közös vagy részben közös - ne-
velésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai nevelés-
ben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmény) történhet. 

(4)146 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához a következő feltételek 
szükségesek: 

a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és sú-
lyosságának megfelelő gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, kon-
duktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) 
foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb se-
gédlet, 
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b) egyéni előrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejlesztő 
neveléshez, fejlesztő nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak 
szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógype-
dagógus, gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-
óvodapedagógus, konduktor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus), a foglalkozásokhoz speciá-
lis tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, 

c) a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatározása. 
(5) A gyermek külön óvodai nevelését végző óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai nevelését, 

oktatását végző iskolai osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelően kell létrehozni. A 
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek, 
tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásban is részesül. 

(6)147 A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen 
meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-
oktatási intézménybe írassa be. A járási hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja 
el. Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a 
járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely 
helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. A szakértői vizsgálaton való részvétel 
érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás a szülőnek megtéríti. 

(7) Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos 
nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogya-
tékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három 
gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámá-
nak számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik. 

(8) Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztő foglal-
koztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai 
nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és oktatás keretében valósítható meg. 

(9) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézményben 
a)148 a sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógype-

dagógiai tanár vagy terapeuta, konduktor, konduktor-tanító, konduktor-óvodapedagógus, konduk-
tor(tanító) vagy konduktor(óvodapedagógus) szakképzettség kell, ha 

aa) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja a sajátos nevelési igényből 
eredő hátrány csökkentése, 

ab) az óvodai foglalkozás vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja az egészségügyi és pedagógiai 
célú habilitáció, rehabilitáció, valamint 

ac) az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott gyógy-
pedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik, 

b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség 
kell, 

ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsődlegesen nem a sajátos nevelési igényből 
eredő hátrány csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitáció-
ját szolgálja, 

bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz, 
c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus végzett-

séggel és szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga 
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkező pedagógus is. 

(10)149 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciá-
lis szakképzettséggel rendelkező szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is bizto-
sítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése és működtetése az állami in-
tézményfenntartó központ feladata. 

(11) A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti Tehetség 
Alap támogat. A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt, 
jogszabályban foglaltak szerint működik. A Nemzeti Tehetség Program elérendő célokat jelölhet ki 
a köznevelési intézmények számára, és tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is. 
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5. Jogszabályi háttér a Munkaközösség működéséről:  

118. § (1) A szakmai munkaközösség dönt 
a) működési rendjéről és munkaprogramjáról, 
b) szakterületén a nevelőtestület által átruházott kérdésekről, 
c) az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. 
(2) A szakmai munkaközösség - szakterületét érintően - véleményezi a nevelési-oktatási intézményben 

folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésére. 
(3) A szakmai munkaközösség véleményét - szakterületét érintően - 
a) a pedagógiai program, továbbképzési program elfogadásához, 
b) az óvodai nevelést és az iskolai nevelés-oktatást segítő eszközök, a taneszközök, tankönyvek, se-

gédkönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásához, 
c) a felvételi követelmények meghatározásához, 
d) a tanulmányok alatti vizsga részeinek és feladatainak meghatározásához be kell szerezni. 
 (4)136 A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére intézmé-

nyek közötti munkaközösség is létrehozható. Az intézmények közötti munkaközösség jogkörét, működé-
sének rendjét, vezetőjének kiválasztását az érdekeltek közötti megállapodás határozza meg. 

 (5)137 A szakmai munkaközösség tagja és vezetője a belső értékelésben és ellenőrzésben akkor is 
részt vehet, ha köznevelési szakértőként nem járhat el. A szakmai munkaközösség - az SZMSZ-ben meg-
határozottak szerint - gondoskodik a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájá-
nak szakmai segítéséről. A nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére to-
vábbi feladatokat állapíthat meg. 

 (6)138 Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközös-
ség hozható létre. Külön szakmai munkaközösség működhet a tagintézményben. 

 (7)139 A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezető irányítja, akit a munkaközösség vélemé-
nyének kikérésével az intézményvezető bíz meg legfeljebb öt évre. 

6. Jogszabályi háttér az óvodatitkár foglalkoztatásáról:  

2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma 

 A B C 
1 Munkakör Feltétel Létszám 

2 óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár 

intézményenként, ahol a 
gyermekek, tanulók lét-
száma eléri a 100 főt: to-

vábbá  
450 gyermekenként, tanu-

lónként,  
kollégiumi titkár önálló 

kollégiumonként,  
valamint a székhelyen 

kívül működő kollégiumi 
intézményegységenként 

1 
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 7.   Határozati javaslat:   
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2015. (VIII.28.) KT határozata 
 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 

működéséről szóló beszámolót és a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodai csoport-
számokra, pedagógusok és a munkájukat segítők létszám megállapításáról szóló előter-
jesztést. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület a rétsági Napkö-
zi Otthonos Óvoda óvodai csoportjainak számát a 2015/2016. nevelési évre 4 csoportban 
határozza meg. A Képviselő-testület az óvodapedagógusok számát 8 főben (melyből 1 fő 
vezető és 1 fő vezető helyettes), a pedagógiai asszisztensi létszámot 1 főben, az óvodatit-
kári létszámot 0,5 főben, a dajkák számát 4 főben határozza meg. 

-  A Képviselő-testület 2015. szeptember 1. naptól engedélyezi a maximális 25 fős csoport-
létszám legfeljebb 20%-kal való túllépését. A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda 
nyári nevelési szünetének időpontját 2014. augusztus 3. naptól augusztus 19. napig hatá-
rozta meg.  

- A Képviselő Testület tudomásul veszi, hogy az óvodatitkár státuszának állami támogatásá-
ra az intézmény 2015. évtől nem jogosult. A Képviselő-testület a státuszt állami támogatás 
nélkül is biztosítja. Az óvodatitkár költségei a 2015 évre a költségvetésben rendelkezésre. 

 
 
Határidő: szerződés kötésre 2015. szeptember 01. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

 
II. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2015. (VIII.28.) KT határozata 

 
 
. 
 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 

működéséről szóló beszámolót és a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó óvodai csoport-
számokra, pedagógusok és a munkájukat segítők létszám megállapításáról szóló előter-
jesztést. A Képviselő-testület a beszámolót nem fogadja el.   

- A Képviselő Testület tudomásul veszi, hogy az óvodatitkár státuszának állami támogatásá-
ra az intézmény 2015. évtől nem jogosult. A Képviselő-testület a státuszt további fenntartá-
sát nem támogatja. 

 
 

 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
…./2015. (VIII.28.) KT határozata 

 
 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermek gyógype-

dagógiai fejlesztésének pótelőirányzat terhére, megbízási szerződéssel történő ellátásra 
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vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület hozzájárul, SNI hogy a szakértői bizottság 
véleménye alapján szükséges, heti egy óra gyógypedagógiai ellátás saját költségvetés ter-
hére, megbízási szerződés keretében kerüljön biztosításra. 

 
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező megbízási szerződést Franka Anna gyógypedagógussal, 2015. szeptember 1-től 
2016. május 31-ig terjedő időre, heti egy órára, bruttó 3.500 Ft óradíjjal megkösse. A szer-
ződés 2015. évi költségvetési hatása 52.500.-Ft 

- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermek gyógype-
dagógiai fejlesztésének pótelőirányzat terhére, megbízási szerződéssel történő ellátásra 
vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy az SNI gyermek ellá-
tását heti egy órában gyógypedagógus saját költségvetés terhére, megbízási szerződés ke-
retében biztosításra. 

  
 
Határidő: szerződés kötésre 2015. szeptember 01. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 
 

II. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2015. (VIII.28.) KT határozata 
 

- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermek gyógype-
dagógiai fejlesztésének pótelőirányzat terhére, megbízási szerződéssel történő ellátásra 
vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület nem járul hozzá a gyermek a gyógypedagó-
giai ellátásához. 

 
 

                                                                                                                                
7.   Határozati javaslat:   

I. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2015. (VIII.28.) KT határozata 

 
 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a munkakö-

zösség vezető pótlékának további kifizetését pótelőirányzat terhére, melynek 2015. évi ha-
tása 39.642.- Ft + járulék. 

 
 

Határidő: szerződés kötésre 2015. szeptember 01. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

 
 

II. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2015. (VIII.28.) KT határozata 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem hagyta jóvá a mun-

kaközösség vezető pótlékának további kifizetését. 
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Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                                       Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                            jegyző 

 
 
 
 
 
 
      



 1

2015/2016 nevelési év indítása 

Iskolába megy: 27 fő 
Beiratkozott gyermekek száma: 26 fő  
Előjegyzésben: 7 fő 
Csoportok száma: 4 csoport 
 
Várható induló létszámok: 2015. október 01.  2016. május 31. 
Nagycsoport      24 fő  25 fő 
Kiscsoport     21 fő  25 fő 
Nagy-középső csoport   24 fő  25 fő 
Kis- középső csoport    24 fő  25 fő  
 
Összesen:     93 fő  100 fő 
 
Év végére (2016. május 31.-ig) várható becsült létszám: 100 fő  
 
Pedagógusok száma:  8 fő óvodapedagógus ebből 
    1 fő óvodavezető 
    1 fő óvodavezető helyettes  
    6 fő óvodapedagógus 
 
Technikai dolgozók száma:  4 fő szakképzett dajka 
 1 fő óvodatitkár (4 órás) 
 1 fő pedagógiai asszisztens 
 
Feladataink a 2015 / 2016 nevelési évben: 
 

Az óvoda nevelőtestületét szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. Folyamatos 
szakmai megújulásra törekszünk. Az új Köznevelési törvény céljainak, feladatainak tükrében  
hivatásunkat a továbbiakban is a pedagóguskompetenciák és indikátorok kritériumai szerint 
kívánjuk végezni.  

   
 

 A Szakmai Munkaközösségünk az intézményi önértékelés és belső ellenőrzés 
kidolgozását végzi szeptembertől. Vezetője: Geletei Lívia 
 
   Továbbra is célunk a gyermekek környezettel való pozitív kapcsolatának további 
erősítése, a környezettudatos magatartás megalapozásának folytatása minden korcsoportban. 
A környező világ, a természet megismerése is létfontosságú része a gyermekek fejlődésének. 
A közvetlen környezetben eligazodás egészen kicsi korban elkezdődik. A gyermek egyre több 
tapasztalatot szerez, és ezek által formálódik szűkebb környezetéről, majd a világról alkotott 
képe. Ezért továbbra is szeretnénk a környező világ megismerése műveltségtartalom óvodai 
tapasztalatainak, ismereteinek átadása mellett folytatni a szűkebb- és tágabb környezet 
megismerését célzó kirándulásokat is. Intézményünk ezért is pályázik a Zöld Óvoda címért. 

 
   Az udvari játékok állagának, az udvar esztétikájának megőrzése, fejlesztése. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék. 
 
 
Rétság, 2015. 08. 17. 
 
 
      Tisztelettel: 

        Vinczéné Szunyogh Judit 
óvodavezető 
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BESZÁMOLÓ A NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Napközi Otthonos Óvoda a központi és helyi rendeletek értelmében beszámolóban tájékoztatja az 
Önkormányzat Képviselő Testületét az intézmény éves munkájáról, eredményeiről. 
Az éves beszámoló a 2014. szeptember 01.- 2015. augusztus 31.-ig terjedő nevelési év értékeléséről 
szól. 
Továbbra is célunk a szeretetteljes, melegséget sugárzó családias óvodai légkör meglétének 
elősegítése, fenntartása. A nevelőtestület szakmai fejlődését az új elvárásoknak megfelelően 
alakítani, a rendelkezésünkre álló anyagi forrásokkal jól gazdálkodni, a partneri kapcsolatrendszert 
ápolni, megfelelni a folyamatosan változó törvényi előírásoknak. 
 Megköszönöm Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő Testület tagjainak nevelő munkánk, 
kéréseink támogatását.  
Köszönöm a Önkormányzat dolgozóinak, hogy a napi feladataink zavartalan ellátását munkájukkal 
segítették. 
 

1. Személyi feltételek 
 
Nevelő testületünk továbbra is törekszik a szakmai igényességre és a pedagógiai megújulásra. 

Kollégáim rendszeresen részt vesznek tanfolyamokon és továbbképzéseken  
 Az óvodapedagógusi párok a személyi változások lezajlása mellett továbbra is 

összehangoltan tudnak együtt dolgozni.  A nevelőmunkát segítő alkalmazottak tevékenysége az új 
dolgozók beilleszkedése után kiegyensúlyozottá vált. A csoportban együttműködő felnőttek azonos 
szokás és szabály rend szerint közvetítik a gyermekek felé kéréseiket, elvárásaikat, a gyermeki 
személyiség sokrétű fejlesztése és képességeik kibontakoztatása érdekében.  

Az óvodatitkár munkája során adódó feladatokat minden esetben jó kommunikációs 
készséggel, megfelelő szervezési és gazdálkodási ismeretek felhasználásával végzi. Munkája 
nélkülözhetetlen, mivel intézményvezetői feladataim mellett csoportom van, amit gyakornok 
kolléganőmmel látunk el. Sajnos 2015 év szeptember 01-től óvodatitkárunk további tevékenységéhez 
már nem kapjuk meg a normatív támogatást, annak ellenére, hogy várható gyermeklétszámunk 
hasonlóan az előző évekhez 93 fő lesz október elején, mint az előző nevelési években. Ehhez a 
létszámhoz folyamatosan érkeznek a harmadik életévüket betöltött gyermekek, májusig 100 főre 
emelkedik létszámunk. Kérem a Tisztelt Testület segítségét, hogy az óvodatitkár további napi négy 
órában történő alkalmazását támogatni szíveskedjenek.  Segítségüket az intézmény valamennyi 
dolgozója nevében tisztelettel köszönöm. 

 
A logopédiai foglalkozásokat a Pedagógiai Szakszolgálat látja el.   

A logopédiai foglalkozásokat igénylő és sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési 
tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztését speciálisan képzett szakemberek 
végzik óvodánkban.  
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Gyermek létszám alakulása 
 

• Csoportok száma: 4 csoport 

• Gyermekek száma 2014. október 01. 92 fő 

• Tanköteles korúak száma: 34 fő 

• Gyermekek száma 2015. május 31.-ig 105 fő 

• Nevelési év átlag létszáma: 69 fő (1. számú melléklet) 

• Hiányzások okai: betegség 

• Logopédiai ellátásban részesült: 12 fő 

• Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 23 fő ebből 

• HHH gyermekek száma: 3 fő 

• Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők: 23fő 

• Étkezési támogatásban részesülők/ 3 gyermekes, tartós beteg: 14 fő 

• Étkezés alól felmentett gyermek: 2 fő 

• Sajátos nevelési igényű: 1 fő 

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarra veszélyeztetett gyermek: 1fő 

• Iskolaérettségi vizsgálati szakvélemény: 9 fő 

• Óvónői létszám: 8 fő, ebből 

• 1 fő óvodavezető 

• 1 fő óvodavezető helyettes 

• Technikai dolgozók: 5 fő ebből 

• 4 szakképzett dajka 

• 1 fő óvodatitkár (4 órás alkalmazásban) 

• 1 fő pedagógiai asszisztens 

• Logopédiai ellátás: 1 fő logopédus Pedagógiai Szakszolgálat keretében 

• Fejlesztő pedagógus: 1 fő fejlesztő pedagógus Pedagógiai Szakszolgálat keretében 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását 2014. május 31.-ig 
1 fő gyógypedagógus látta el, megbízási szerződéssel 

Iskolát kezd: 27 fő 

• Tanévben beköltözött gyermekek száma: 0 fő 

• Tanévben elköltözött gyermekek száma: 1 fő 
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2. Tárgyi feltételek 
Intézményünk rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi 

feltételekkel. Az óvoda épülete, udvara, kertje esztétikus, berendezéseit igyekeztünk oly módon 
kialakítani, hogy az a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálja, megfeleljen változó 
testméretüknek, biztosítsa egészségük megőrzését, elősegítse fejlődésüket. Napi szinten lehetővé 
tesszük mozgás- és játékigényük kielégítését, a gyermekek által használt tárgyi felszereléseket 
számukra hozzáférhető módon és biztonságosan helyezzük el.  

Munkafeltételeink jók, a vizesblokk, és vízvezeték rendszer a mosdócsapok, a WC tartályok 
valamint a fali burkolat meghibásodásait és problémáit a karbantartó továbbra is folyamatosan 
javítja. A terasz felfagyott csempéinek cseréje megtörtént. Az udvari játékeszközök alatti ütésálló 
gumilapok cseréjét a nyári zárva tartás alatt szeretnénk lebonyolítani. Erre az időszakra terveztük a 
bicikli- és roller útvonal kialakítását is, ezért kérem a Tisztelt Képviselő Testület támogatását, 
melyben hozzájárulnak a karbantartók munkájának igénylése mellett néhány közmunkás 
segítségének igénybevételéhez is.  

. 
 A beszerzésekhez a költségvetési kereten túl kihasználjuk az alapítványi bevételi 

lehetőségeket, támogatásokat.  
 
 
2014/2015 nevelési év 
 
Kölyökvár Alapítvány bevétele: Adó1% 159.130.-Ft, SZMK támogatásával Jótékonysági 
rendezvény adományai 251. 000.- Ft, mely összegeket a kerékpárút kialakítására kívánjuk 
felhasználni. 
 
A 2014. évi költségvetésből került finanszírozásra csoportonként 30.000- Ft értékben a karácsonyi 
ünnepség alkalmával átadott fejlesztő eszközök és játékok csomagja. 
 
 
Jávorka János Képviselő Úr december havi tiszteletdíját 63.500.- Ft, óvodai Karácsonyi 
ünnepségünk színvonalas lebonyolítására és dekorációjára használtuk fel. Segítségét ezúton is 
valamennyi óvodás nevében köszönjük szépen. 
 
 
  
3. Szakmai tevékenység, játék, játékos tanulás 
 

Nevelési gyakorlatunk során a közös élményekre épülő tevékenységek, amelyek az óvodás 
korosztály sajátosságai: a játék, mozgás, anyanyelvi nevelés, zenei nevelés, ábrázoló tevékenységek, 
egészséges életmódra nevelés, kiemelten a külső világ tevékeny megismerése, a művészeti, 
esztétikai, erkölcsi értékek közvetítése, valamint a szülők megnyerése és partnerként való kezelése, 
lehetőségeket biztosítanak a gyermek személyiségének és egyéni képességeinek kibontakoztatásában 
és a szükség szerinti differenciálásban. Úgy érezzük, a gyermekek jól érzik magukat óvodánkban, 
felkészítjük őket az iskolára. Mindezt alátámasztja, hogy ebben a nevelési évben négy szakértői 
látogatás volt intézményünkben, pedagógusaink és intézményünk a próbaminősítéseken kiváló 
minősítést kapott. 

Törekszünk az esélyegyenlőség megvalósítására, az elfogadással, a differenciált 
játékszervezéssel a zökkenőmentes beilleszkedés megvalósításával. A hatékonyabb 
problémamegoldás érdekében rendszeresen konzultálunk más területek szakembereivel.  
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A komplex foglalkozások rendszerében a különböző tevékenységek megteremtésével, 

megszervezésével arra törekszünk, hogy naponta valós értékeket közvetítsünk gyermekeink számára. 
Ehhez felhasználjuk folyamatosan frissített szakmai ismereteinket, a továbbképzéseken hallott 
innovatív információkat, és az óvoda gazdag eszköztárát. A szükséges tapasztalatszerzéshez a 
rengeteg közös program ad lehetőséget a csoportok által szervezett kirándulások, koncertek, 
meseszínházak, közös tevékenységek, családi napok, melyeket a szülők támogatásával, aktív 
részvételével valósítunk meg. 

Ebben a nevelési évben ismét megalakult szakmai munkaközösségünk mely a 
tehetséggondozás korcsoportonkénti lehetőségeit dolgozta ki. A munkaközösség tevékenységének 
beszámolója csatolva. Kérem a tisztelt Képviselő Testületet támogatását munkaközösségünk további 
működéséhez. 

A csoportok szervezésénél két közösségben a vegyes életkorú összetétel jellemző, másik két 
csoportban pedig azonos életkorú gyermekek járnak.  A beszoktatás ideje alatt minden gyermeket 
meglátogatunk az otthonában.  

A csoportok napi működésének jellemzője a délelőtti differenciált mikrocsoportos-, egyéni-, 
páros- fejlesztés, tapasztalatgyűjtés, ismeretszerzés. 

Óvodai pedagógiai programunk fő törekvése, hogy a tevékenységekben és játékban 
megvalósuló ismeretszerzés során minden gyermeket lehetőségeihez mérten felkészítsük a 
zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre. Az iskolaérettségi 
kritériumok teljesítését melyek a Helyi Óvodai Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak, 
megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával értük el, hogy a gyermekek sikerélményhez jutva, 
problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel, önállóan végezzék.  
A programunk stratégiájának megvalósulását meghatározza a nevelő testület attitűdje, innovációs 
törekvése, a mikro- és makro környezet, a szolgáltatást igénybevevők szociokulturális háttere, a 
finanszírozási lehetőségek.  

A játék a gyermek fejlődésére nézve érték és semmiféle más tevékenységgel nem pótolható, 
sőt az óvodás gyermek minden tevékenységét a játék hatja át.  
A játékban rugalmasan, de tudatosan megtalálható a tanulás folyamata. A játékban kiemelt szerepet 
kap a kreativitás, a pedagógus részéről pedig az állandó tudatosság.  

 
 

4. Gyermekvédelmi tevékenység 
 

  A gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el a csoportok munkájában. Az intézményben 1 fő 
látja el a gyermekvédelmi feladatokat. A gyermekvédelmi felelős dokumentációs tevékenysége, 
naprakész átfogó képet ad az óvoda gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

A családok szociokulturális hátterének megismerése elengedhetetlen feladata minden 
óvodapedagógusnak. Ezt a célt szolgálják, a családlátogatások, fogadó órák, megbeszélések.  
 A hátrányos helyzetű gyermekek szociális helyzetük miatt rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülnek, valamint a tartósan beteg és a háromgyermekes családok normatív 
kedvezményt kapnak az étkezésnél. 
 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségi feltételeit biztosítjuk. 
A nyári időszakban is figyelemmel kísérjük a HH, HHH gyermekek óvodába járását.  
 A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik óvodánkban. Amikor szükségét látjuk az 
óvodapedagógusok észrevételei, megfigyelései, javaslatai alapján tesszük meg a szükségszerű 
lépéseket a gyermekvédelmi jelzőrendszer felé, hogy a veszélyeztetett gyermekek helyzete minél 
hamarabb megoldódjon. Felkeressük a családokat, beszélgetések alkalmával igyekszünk megtalálni 
az érintettnek megfelelő megoldásokat. 
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5. Balesetvédelem 
 

Intézményünkben a 2014/2015-ös nevelési évben március hónapban történt két alkalommal 
gyermekbaleset. Mindkét esetben futás közben estek el a gyermekek. Komolyabb sérülés nem 
történt, egyiknek az állán, a másiknak a homlokán repedt fel a bőr. 
 A gyerekek figyelmét rendszeresen, felhívjuk a veszélyekre, és koruknak megfelelően igyekszünk, 
megtanítani az elhárítás módját.  
Továbbra is fokozottan figyelünk a gyermekek által használt helyiségek, illetve eszközök épségére, 
ezzel is igyekszünk minimálisra csökkenteni a balesetek bekövetkeztének lehetőségét. Rendszeresen 
(hetente) ellenőrizzük az udvari játékok épségét és esetleges javítási javaslatainkat, észrevételeinket 
naplóban rögzítjük. Udvari játékaink karbantartását folyamatosan végeztetjük, az elavultakat 
cseréljük. 
 
.  
6. Kapcsolatok: Szülők, intézmények, szakmai és civil szervezetek, fenntartó 
 

Az óvoda rendszeresen részt vesz a város társadalmi életében, nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
együttműködjünk környezetünkkel és ápoljuk partneri kapcsolatainkat. 

Napi munkánk fontos része a partnerkapcsolatok fejlesztése, az óvoda akkor működik igazán 
hatékonyan és eredményesen, ha sikerül a partnereivel kölcsönösen előnyös, a bizalom, a tudás 
megosztásán alapuló kapcsolatot kiépíteni és fenntartani.  

Az óvoda szülői munkaközössége a csoportokban választott szülők képviselőiből áll. A „Szülők 
közösségének” képviselői gyakorolják jogaikat, véleményük kifejtésével segítik munkánkat. 
Intézményünk nyitott, ha a szülők igénylik, bármikor betekinthetnek mindennapjainkba. A 
partnerközpontúság elveit szem előtt tartva sok közös programot szervezünk, együtt ünnepelünk.  

A nevelési év folyamán több alkalommal is megbeszélést tartottunk, ahol az éves feladatokról, 
programokról tájékoztattuk őket.   

A szülőkkel való együttműködés formái: beszoktatás, szülői értekezlet, nyílt napok, fogadóórák, 
családi napok, közös ünnepek, családlátogatások, kirándulások. 

 
Rendezvényeink, programjaink: Az óvodában ünnepelt jeles napok, események a 

munkatervben tervezetten kerültek megrendezésre: (öregek napja, szüreti felvonulás, Mikulás 
ünnepség, karácsonyi ünnepség, farsangi bál, jótékonysági rendezvény, március 15, Föld napja, 
Madarak – fák napja, Víz világnapja, gyermeknap, nyugdíjas szervezetek rendezvényein való 
részvételek, kirándulások.) Örülünk, hogy a szülők továbbra is igénylik a fogadóórákat, így lehetőség 
nyílik rá, hogy közösen keressünk megoldást a felmerülő problémákra.  

  
A védőnők rendszeresen végeznek szűrő és ellenőrző vizsgálatokat minden csoportban, segítik a 

gyermekvédelmi tevékenységet is. 
Az iskola vezetésével és nevelő testületével korrekt szakmai kapcsolatot tartunk fenn. Fontosnak 

tartjuk, hogy az óvoda – iskola átmenet „zökkenőmentes” legyen a gyermekek számára, melyet 
iskolalátogatással biztosítunk. Az iskola igazgatóját, a leendő elsős tanítókat, logopédust közös 
szülői értekezleten ismerhetik meg a szülők, tájékoztató előadásukon minden évben nagy 
érdeklődéssel vesznek részt a szülők és a nevelők.  

Fenntartóval a kapcsolatunk törvényes kereteket betartó, egymás munkáját kölcsönösen 
támogató, korrekt információkra épül. 
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Összegzés 
 

Óvodánkban valamennyien valljuk, hogy természetes körülmények között – napi gyakorlat 
során – nyomon követjük a nevelés eszközein keresztül a gyermekek fejlődési változóit, fejlődési 
potenciáit. 

A szabad játék előtérbe helyezése mellett a gyermekek képességeinek fejlesztését 
alapfeladatnak tekintettük, hangsúlyozva a tevékenységek általi képességfejlesztést, a 
kompetenciafejlesztést. .  
Az óvodai nevelést egy egységes folyamat első intézményi szakaszaként értelmezzük, amelynek 
törés nélkül kell folytatódnia az iskolában, ezért nagyon fontosnak tartjuk az óvoda- iskola átmenet 
tudatos segítését, támogatását. 
  Pedagógiai tevékenységünk célja, hogy a gyermekeink olyan pszichés fejlettséggel rendelkezzenek, 
amely alkalmassá teszi őket a tanulásra, mint alapvető iskolai tevékenységformára.  
A gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelő alternatívákat, tevékenységeket, cselekvés 
általi tanulási lehetőségeket kínálunk. 

 Szakmai tevékenységünket minden csoportban mérések támasztják alá. A méréseket a négy - 
öt – hat- hét éves gyermekek körében végezzük. A gyermekek teljesítményértékelését minden évben 
DIFER módszer használatával egészítjük ki.  

A gyermekek örömmel jöttek óvodába, megfelelő ütemben, harmonikusan fejlődött 
személyiségük, szüleikkel együtt szívesen vettek részt programjainkon.  

Az ellenőrzések, a partnerek visszajelzései alapján a működés rendje, a nevelés színvonala, 
feltételrendszerünk, gazdálkodásunk, alkalmazotti közösségünk munkája megfelelő volt. 
A 2014-2015 nevelési év munkatervét beszámolónkhoz csatolom. 
 
 
 
 
 
Tisztelettel:       Vinczéné Szunyogh Judit 
         óvodavezető 
 
 
 
 
Rétság, 2015.augusztus17. 



22 21 20 17 22 20 20 21 22 185

Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc.  Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Összesen

26 26 26 26 26 26 26 26 26 234 26

Kiscsoport 18 18 20 22 22 22 25 29 31 207 23

Nagy-Középső csoport 25 25 25 25 25 25 25 24 24 223 25

23 23 24 24 24 24 24 24 24 214 24

Össszesen: 92 92 95 97 97 97 100 103 105 0 0 0 878
97,55556

98

Szept. Okt. Nov. Dec. Jan. Febr. Márc.  Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Összesen

490 394 407 322 330 318 467 423 418 0 0 3569 19

Kiscsoport 298 261 233 252 235 188 405 400 441 0 0 2713 15

Nagy-Középső csoport 474 344 402 315 347 251 393 377 369 0 0 3272 18

443 332 323 269 346 236 440 376 380 0 0 0 3145 17

Össszesen: 1705 1331 1365 1158 1258 993 1705 1576 1608 0 12699

68,64324
69 69

1. számú melléklet
Beirt csoport létszám adatok havonkénti bontásban 2014/2015 tanév

2. számú melléklet

Beirt étkezési csoport létszám adatok havonkénti összesítésben  2014/2015 tanév

Nagycsoport

kerekítve:

Működési napok száma

Kerekítve:

Kis-Középső csoport

Feladatmutató:

Kis-Középső csoport

Feladatmutató:

Nagycsoport

Kihasználtság:



2014. 09. 01. ‐ 2015. 08. 31. 
11. számú melléklet

Étkező gyermekek száma
Szeptember 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 22 23 23 23 23 22 22 22 22 20 22 22 22 21 22 20 23 24 22 23 23 24 490
Kiscsoport 9 12 13 12 13 15 16 15 13 12 14 14 14 12 12 13 13 13 15 15 18 15 298
Nagy‐Középcs. 23 22 24 24 23 23 22 21 17 19 21 19 19 18 17 22 23 24 24 23 24 22 474
Kis‐középcs. 20 20 21 21 21 21 20 19 19 18 21 20 21 21 20 21 21 21 20 20 19 18 443
Összesen 74 77 81 80 80 81 80 77 71 69 78 75 76 72 71 76 80 82 81 81 84 79 1705

Október 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 24 24 23 22 23 22 23 23 19 17 17 17 14 20 20 18 15 14 13 13 13 394
Kiscsoport 15 15 13 16 16 16 13 13 9 9 10 11 11 13 12 12 12 12 12 11 10 261
Nagy‐Középcs. 21 19 19 21 19 19 18 17 21 19 17 18 17 18 15 14 11 11 10 10 10 344
Kis‐középcs. 20 18 18 20 19 20 16 17 17 20 19 17 14 16 17 15 10 12 11 10 6 332
Összesen 80 76 73 79 77 77 70 70 66 65 63 63 56 67 64 59 48 49 46 44 39 1331

November 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 21 23 21 21 18 25 24 24 24 22 22 21 21 19 17 17 18 18 17 14 407
Kiscsoport 13 13 14 16 16 11 11 11 10 10 10 9 12 11 11 13 12 12 10 8 233
Nagy‐Középcs. 19 18 21 21 20 22 22 21 23 23 23 23 22 22 21 18 17 16 16 14 402
Kis‐középcs. 15 14 16 16 15 20 18 18 16 18 15 15 16 14 13 18 19 18 16 13 323
Összesen 68 68 72 74 69 78 75 74 73 73 70 68 71 66 62 66 66 64 59 49 1365

December 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 18 19 19 20 21 23 23 23 23 22 1 22 22 22 22 16 6 0 322
Kiscsoport 14 14 17 17 17 18 17 18 18 17 1 19 17 17 12 11 4 4 252
Nagy‐Középcs. 22 20 21 22 24 22 23 21 20 20 0 22 21 19 16 13 5 4 315
Kis‐középcs. 16 16 18 18 20 18 17 18 18 18 4 18 18 18 16 13 3 2 269
Összesen 70 69 75 77 82 81 80 80 79 77 6 81 78 76 66 53 18 10 1158



Étkező gyermekek száma 2015. 01. 01. ‐ 2015. 08. 31.
Január 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 20 20 19 19 18 21 23 24 23 23 21 20 20 20 17 8 5 4 3 2 330
Kiscsoport 15 14 14 13 13 17 17 17 17 16 16 16 16 13 11 4 1 1 2 2 235
Nagy‐Középcs. 20 20 21 22 21 19 20 20 21 21 17 16 20 18 17 15 14 9 10 6 347
Kis‐középcs. 23 22 22 21 21 23 23 23 21 22 22 19 19 16 13 10 9 9 6 2 346
Összesen 78 76 76 75 73 80 83 84 82 82 76 71 75 67 58 37 29 23 21 12 1258

Február 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 9 11 12 15 13 16 16 16 16 16 19 19 18 17 15 19 16 17 20 18 318
Kiscsoport 4 3 2 1 1 14 15 14 13 13 9 10 10 8 8 10 12 13 14 14 188
Nagy‐Középcs. 12 11 11 9 7 14 15 14 13 13 11 14 13 13 10 13 13 13 16 16 251
Kis‐középcs. 11 10 11 11 10 16 16 17 17 15 8 7 6 7 7 13 14 13 13 14 236
Összesen 36 35 36 36 31 60 62 61 59 57 47 50 47 45 40 55 55 56 63 62 993

Március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 21 22 23 24 24 24 24 25 24 24 20 20 19 20 20 18 17 19 18 17 22 22 467
Kiscsoport 22 22 23 24 24 16 14 13 14 14 19 19 19 17 20 21 19 15 16 15 18 21 405
Nagy‐Középcs. 20 21 21 21 19 18 18 18 19 19 17 19 18 16 17 15 14 14 13 14 21 21 393
Kis‐középcs. 22 21 21 19 19 19 17 17 18 20 23 23 24 22 21 20 20 20 19 17 19 19 440
Összesen 85 86 88 88 86 77 73 73 75 77 79 81 80 75 78 74 70 68 66 63 80 83 1705

Április 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 17 12 10 13 21 22 21 23 24 24 23 22 23 21 23 22 20 22 21 19 20 423
Kiscsoport 20 20 13 15 20 18 17 21 24 25 23 24 21 20 21 16 13 19 17 18 15 400
Nagy‐Középcs. 16 10 4 15 20 22 20 18 17 18 19 20 20 19 19 17 17 23 22 22 19 377
Kis‐középcs. 16 11 9 12 20 18 18 19 22 23 20 17 20 18 18 16 17 22 22 20 18 376
Összesen 69 53 36 55 81 80 76 81 87 90 85 83 84 78 81 71 67 86 82 79 72 1576



Május 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 22 22 20 19 21 22 21 23 23 23 22 23 23 22 21 23 22 24 22 418
Kiscsoport 21 22 21 20 19 24 28 27 26 25 27 23 23 22 20 23 24 23 23 441
Nagy‐Középcs. 20 19 18 16 15 19 18 19 18 19 22 21 22 22 21 20 20 20 20 369
Kis‐középcs. 19 19 20 17 16 19 19 19 17 17 21 21 20 21 21 24 23 23 24 380
Összesen 82 82 79 72 71 84 86 88 84 84 92 88 88 87 83 90 89 90 89 1608

Június 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 21 20 20 20 17 19 22 21 20 20 19 18 15 14 12 13 15 13 13 11 11 9 363
Kiscsoport 28 26 25 26 22 26 27 28 25 22 22 21 19 18 18 22 19 17 17 17 19 17 481
Nagy‐Középcs. 23 22 21 21 16 19 19 19 17 16 17 14 13 11 10 15 15 14 12 12 13 13 352
Kis‐középcs. 23 23 22 19 18 19 19 21 20 14 17 16 15 14 12 14 13 12 10 9 9 10 349
Összesen 95 91 88 86 73 83 87 89 82 72 75 69 62 57 52 64 62 56 52 49 52 49 1545

Július 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 9 10 6 12 11 11 10 9 7 8 7 5 6 7 5 5 5 4 2 2 2 2 3 148
Kiscsoport 17 15 12 15 15 15 14 11 12 13 12 12 9 9 10 10 10 9 8 8 10 8 9 263
Nagy‐Középcs. 13 8 10 8 7 8 9 9 11 12 12 9 8 7 8 8 7 6 11 10 9 8 7 205
Kis‐középcs. 11 10 8 10 9 9 10 9 6 6 5 6 4 10 10 9 7 8 7 6 7 7 6 180
Összesen 50 43 36 45 42 43 43 38 36 39 36 32 27 33 33 32 29 27 28 26 28 25 25 796

Augusztus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport
Kiscsoport
Nagy‐Középcs.
Kis‐középcs.
Összesen

Hiányzó, étkező gyermekek száma
Szeptember 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 4 3 3 3 3 4 4 4 4 6 4 4 4 5 4 4 3 2 4 3 3 2 80



Kiscsoport 9 6 5 6 5 3 2 3 5 6 4 4 4 6 6 5 5 5 3 3 0 3 98
Nagy‐Középcs. 2 3 1 1 2 2 3 4 8 6 4 6 6 7 8 3 2 1 1 2 1 3 76
Kis‐középcs. 3 3 2 2 2 2 3 4 4 5 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 4 5 63
Összesen 18 15 11 12 12 11 12 15 21 23 14 17 16 20 21 14 12 10 11 11 8 13 317

Október 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 2 2 3 4 3 4 3 3 7 9 9 9 12 6 6 8 11 12 13 13 13 152
Kiscsoport 3 3 5 2 2 2 3 3 9 9 8 7 7 5 6 6 6 6 6 7 8 113
Nagy‐Középcs. 4 6 6 4 6 6 7 7 4 6 8 7 8 7 10 11 14 14 15 15 15 180
Kis‐középcs. 3 5 5 3 4 3 7 6 6 3 4 3 9 7 6 8 13 11 12 13 17 148
Összesen 12 16 19 13 15 15 20 19 26 27 29 26 36 25 28 33 44 43 46 48 53 593

November 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 5 3 5 5 8 1 2 2 2 3 4 5 5 7 9 9 8 8 9 12 112
Kiscsoport 7 7 6 4 4 9 9 9 10 10 10 11 8 9 9 7 8 8 10 12 167
Nagy‐Középcs. 6 7 4 4 5 3 3 4 2 2 2 2 3 3 4 7 8 9 9 11 98
Kis‐középcs. 9 10 8 8 9 4 6 6 8 6 9 9 8 10 13 6 5 6 8 11 159
Összesen 27 27 23 21 26 17 20 21 22 21 25 27 24 29 35 29 29 31 36 46 536

December 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 8 7 7 6 5 3 3 3 3 4 25 4 4 4 4 10 20 26 146
Kiscsoport 8 8 5 5 5 4 5 4 4 5 21 3 5 5 10 11 18 18 144
Nagy‐Középcs. 3 5 4 3 1 3 2 4 5 5 25 3 4 6 9 12 20 21 135
Kis‐középcs. 8 8 6 6 4 6 7 6 6 6 20 6 6 6 8 11 21 22 163
Összesen 27 28 22 20 15 16 17 17 18 20 91 16 19 21 31 44 79 87 588

Hiányzó étkező gyermekek száma:
Január 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 6 6 7 7 8 5 3 2 3 3 5 6 6 6 9 18 21 22 23 24 190
Kiscsoport 7 8 8 9 9 5 5 5 5 6 6 6 6 9 11 18 21 21 20 20 205
Nagy‐Középcs. 4 4 3 2 3 5 4 4 3 3 7 8 4 6 7 9 10 15 14 18 133
Kis‐középcs. 1 2 2 3 3 1 1 1 3 2 2 5 5 8 11 14 15 15 18 22 134



Összesen 18 20 20 21 23 16 13 12 14 14 20 25 21 29 38 59 67 73 75 84 662

Február 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 17 15 14 11 13 10 10 10 10 10 7 7 8 9 11 7 10 9 6 8 202
Kiscsoport 18 19 20 21 21 18 17 18 9 9 13 12 12 14 14 12 10 9 8 8 282
Nagy‐Középcs. 12 13 13 15 17 10 9 10 11 11 13 10 11 11 14 11 11 11 8 8 229
Kis‐középcs. 13 14 13 13 14 8 8 7 7 9 16 17 18 17 17 11 10 11 11 10 244
Összesen 60 61 60 60 65 46 44 45 37 39 49 46 49 51 56 41 41 40 33 34 957

Március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 4 3 2 1 1 1 1 0 1 1 5 5 6 5 5 7 8 6 7 8 3 3 83
Kiscsoport 3 3 2 1 1 9 11 12 11 11 6 6 6 8 5 4 6 10 9 10 7 4 145
Nagy‐Középcs. 4 3 3 3 5 6 6 6 5 5 7 5 6 8 7 9 10 10 11 10 3 3 135
Kis‐középcs. 2 3 3 5 5 5 7 7 6 4 1 1 0 2 3 4 4 4 5 7 5 5 88
Összesen 13 12 10 10 12 21 25 25 23 21 19 17 18 23 20 24 28 30 32 35 18 15 451

Április 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 8 13 15 12 4 3 4 2 1 1 2 3 2 4 2 3 5 3 4 6 5 102
Kiscsoport 9 9 12 14 9 11 12 8 5 4 6 5 8 9 8 13 16 10 12 11 14 205
Nagy‐Középcs. 7 13 19 8 3 1 3 5 6 5 4 3 3 4 4 6 6 0 1 1 4 106
Kis‐középcs. 8 13 15 12 4 6 6 5 2 1 4 7 4 6 6 8 7 1 1 4 6 126
Összesen 32 48 61 46 20 21 25 20 14 11 16 18 17 23 20 30 34 14 18 22 29 539

Május 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 3 3 5 6 4 3 4 2 2 2 3 2 2 3 4 2 3 1 3 57
Kiscsoport 10 9 10 11 12 7 3 4 5 6 4 8 8 9 11 8 7 8 8 148
Nagy‐Középcs. 3 4 5 7 8 4 5 4 5 4 1 2 1 1 2 3 3 3 3 68
Kis‐középcs. 5 5 4 7 8 5 5 5 6 6 3 3 4 3 3 0 1 1 0 74
Összesen 21 21 24 31 32 19 17 15 18 18 11 15 15 16 20 13 14 13 14 347

Június 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 4 5 5 5 8 6 3 4 5 5 6 7 10 11 13 12 10 12 12 14 14 16 187



Kiscsoport 3 5 6 5 9 5 4 3 6 9 9 10 12 13 13 9 12 14 14 14 12 14 201
Nagy‐Középcs. 1 2 3 3 8 5 5 5 7 8 7 10 11 13 14 9 9 10 12 12 11 11 176
Kis‐középcs. 1 1 2 5 6 5 5 3 4 10 7 8 9 10 12 10 11 12 14 15 15 14 179
Összesen 9 13 16 18 31 21 17 15 22 32 29 35 42 47 52 40 42 48 52 55 52 55 743

Július 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 5 4 8 2 3 3 4 5 7 6 7 9 8 7 9 9 9 8 12 12 12 12 11 172
Kiscsoport 2 4 7 4 4 4 5 8 7 6 7 7 10 10 9 9 9 10 11 11 9 11 10 174
Nagy‐Középcs. 2 7 5 7 8 7 6 6 4 3 3 6 7 8 7 7 8 9 4 5 6 7 8 140
Kis‐középcs. 4 5 7 5 6 6 5 6 9 9 10 9 11 5 5 6 8 7 8 9 8 8 9 165
Összesen 13 20 27 18 21 20 20 25 27 24 27 31 36 30 30 31 34 34 35 37 35 38 38 651

Augusztus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport
Kiscsoport
Nagy‐Középcs.
Kis‐középcs.
Összesen

Gyermekvédelmi támogatásban részesülő étkező gyermekek napi bontásban 2014. 09. 01. ‐ 2015.  08. 31.
Szeptember 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 6 7 7 7 7 8 8 165
Kiscsoport 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 79
Nagy‐Középcs. 9 8 9 9 9 9 8 8 6 7 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 188
Kis‐középcs. 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 55
Összesen 23 22 24 24 24 24 22 21 19 20 22 20 21 23 23 21 23 23 22 22 23 21 487

Október 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 8 8 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 8 7 8 7 4 5 4 4 132
Kiscsoport 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 55
Nagy‐Középcs. 9 8 8 8 9 9 9 9 8 7 5 5 6 6 5 6 3 3 3 4 4 134
Kis‐középcs. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 39



Összesen 22 20 18 19 21 21 21 21 20 17 15 15 16 18 16 20 15 11 11 12 11 360

November 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 8 8 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 6 5 5 6 6 6 6 5 128
Kiscsoport 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 46
Nagy‐Középcs. 7 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 6 6 6 155
Kis‐középcs. 3 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 46
Összesen 22 19 19 19 18 20 19 20 19 20 20 19 20 19 19 19 18 16 16 14 375

December 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 5 5 0 106
Kiscsoport 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 0 3 2 2 1 1 0 0 32
Nagy‐Középcs. 9 7 6 9 9 9 9 9 9 9 0 9 8 6 6 5 1 1 121
Kis‐középcs. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 1 1 45
Összesen 19 16 19 22 22 21 21 21 21 21 1 22 20 18 17 14 7 2 304

Január 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 1 1 1 109
Kiscsoport 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 0 0 0 0 51
Nagy‐Középcs. 9 9 9 9 9 6 9 8 8 8 7 6 8 8 8 8 8 5 5 3 150
Kis‐középcs. 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 0 31
Összesen 23 22 20 20 20 17 21 20 19 20 20 18 20 19 20 15 10 7 6 4 341

Február 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 5 5 5 6 5 4 5 5 5 5 6 6 6 5 4 4 5 5 6 6 103
Kiscsoport 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 28
Nagy‐Középcs. 5 3 3 2 2 2 3 4 4 4 6 6 6 6 3 6 4 5 7 7 88
Kis‐középcs. 2 1 1 1 0 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25
Összesen 13 9 9 9 7 10 11 12 13 13 16 16 15 13 9 13 11 13 16 16 244

Március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.



Nagycsoport 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 145
Kiscsoport 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 69
Nagy‐Középcs. 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 8 8 149
Kis‐középcs. 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 52
Összesen 21 21 21 21 21 21 18 17 21 21 18 18 20 18 18 18 16 15 16 15 20 20 415

Április 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 5 3 2 5 7 7 7 6 7 7 7 6 6 5 7 6 6 6 6 6 6 123
Kiscsoport 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 3 68
Nagy‐Középcs. 7 6 1 7 8 8 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 148
Kis‐középcs. 1 1 0 2 3 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 47
Összesen 16 12 6 18 22 18 17 19 20 21 21 19 19 17 20 19 18 22 21 20 21 386

Május 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 6 7 7 5 112
Kiscsoport 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73
Nagy‐Középcs. 9 7 5 5 5 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 8 9 8 8 139
Kis‐középcs. 3 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47
Összesen 22 20 16 15 14 17 17 17 16 16 23 23 23 23 23 21 23 22 20 371

Június 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 7 7 7 7 6 7 7 6 6 7 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 109
Kiscsoport 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 0 0 0 4 2 1 1 1 2 1 53
Nagy‐Középcs. 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130
Kis‐középcs. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 53
Összesen 23 23 22 22 20 22 22 20 20 21 21 15 13 9 8 11 10 8 8 8 10 9 345

Július 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 52
Kiscsoport 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 16
Nagy‐Középcs. 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 36
Kis‐középcs. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 42



Összesen 9 7 7 8 8 8 8 8 8 7 8 6 6 6 5 6 5 4 6 3 4 3 6 146

Augusztus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport
Kiscsoport
Nagy‐Középcs.
Kis‐középcs.
Összesen

Háromgyermekes 50% ‐os támogatásban részesülő étkező gyermekek napi bontásban 2014‐ 09. 01. ‐ 2015.08. 31.
Szeptember 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 19
Kiscsoport 1 1 1 0 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 34
Nagy‐Középcs. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 42
Kis‐középcs. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 84
Összesen 8 7 8 7 8 9 10 10 8 8 8 8 8 6 6 8 8 8 9 9 9 9 179

Október 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 11
Kiscsoport 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 53
Nagy‐Középcs. 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 33
Kis‐középcs. 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 2 4 4 3 1 1 1 1 1 55
Összesen 9 9 9 9 9 9 7 7 8 9 9 9 6 10 10 8 3 3 3 3 3 152

November 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16
Kiscsoport 1 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 3 3 48
Nagy‐Középcs. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 33
Kis‐középcs. 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 1 0 3 3 3 2 1 49
Összesen 4 5 7 9 8 7 7 7 8 7 7 6 9 7 6 9 10 10 8 5 146



December 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14
Kiscsoport 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 1 1 59
Nagy‐Középcs. 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 1 30
Kis‐középcs. 1 2 3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 0 0 50
Összesen 8 8 10 10 11 10 10 11 11 11 2 11 11 11 9 5 2 2 153

Január 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9
Kiscsoport 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 40
Nagy‐Középcs. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 36
Kis‐középcs. 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 1 2 2 2 2 0 57
Összesen 8 7 7 7 5 11 11 11 11 10 10 8 10 6 4 4 4 3 4 1 142

Február 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14
Kiscsoport 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 39
Nagy‐Középcs. 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 34
Kis‐középcs. 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 40
Összesen 7 7 7 7 4 9 10 11 8 6 3 3 3 4 3 6 9 6 7 7 127

Március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Kiscsoport 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 68
Nagy‐Középcs. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 39
Kis‐középcs. 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 76
Összesen 10 10 11 11 11 9 9 8 8 9 11 11 11 11 11 8 8 7 7 6 9 9 205

Április 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15
Kiscsoport 3 3 0 1 2 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 4 3 3 3 5 1 64
Nagy‐Középcs. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 38



Kis‐középcs. 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 2 3 3 3 64
Összesen 7 6 4 5 9 10 9 10 12 12 10 12 10 8 9 7 6 8 9 11 7 181

Május 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 17
Kiscsoport 6 4 4 4 4 4 7 7 7 6 6 5 6 6 4 6 6 6 6 104
Nagy‐Középcs. 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35
Kis‐középcs. 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 56
Összesen 12 10 10 8 8 9 11 13 13 11 12 11 12 12 9 13 13 13 12 212

12 10 10 8 8 9 11 13 13 11 12 11 12 12 9 13 13 13 12 212
Június 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Kiscsoport 6 5 5 5 4 5 5 7 7 4 6 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 118
Nagy‐Középcs. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 35
Kis‐középcs. 3 3 3 3 3 2 2 3 3 0 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 45
Összesen 12 11 11 11 9 9 10 13 13 6 11 11 7 7 7 9 9 7 7 7 9 11 207

Július 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60
Nagy‐Középcs. 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 24
Kis‐középcs. 3 3 2 2 2 2 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34
Összesen

Augusztus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport
Kiscsoport
Nagy‐Középcs.
Kis‐középcs.
Összesen

Tartosan beteg  50%‐os részesülő étkező gyermekek napi bontásban 2014. 09. 01. ‐ 2015. 08. 31.



Szeptember 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Összesen 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Október 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 14
Összesen 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 14

November 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Összesen 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

December 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Összesen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11

Január 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. össz.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Kis‐középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0

Február 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Április 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Május 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Június 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.



Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Július 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiscsoport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nagy‐Középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kis‐középcs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Augusztus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Nagycsoport
Kiscsoport
Nagy‐Középcs.
Kis‐középcs.
Összesen



100 % kedvezményezettek óvodában

Név Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 4 
hó Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Összesen 8 

hó
Mind-

összesen

1 17 11 5 33 0 33
2 17 17 19 15 68 15 5 15 12 8 12 67 135
3 22 12 19 14 67 16 17 21 17 19 11 101 168
4 21 21 20 16 78 18 19 22 19 13 22 23 136 214
5 22 18 20 16 76 12 20 22 18 19 10 101 177
6 22 17 15 14 68 15 15 21 16 19 11 97 165
7 22 20 13 16 71 16 19 22 21 18 21 17 134 205
8 22 16 17 15 70 17 8 22 20 16 22 12 117 187
9 15 11 20 13 59 13 0 18 13 19 9 72 131
10 20 13 2 3 38 16 12 14 18 19 19 16 114 152
11 22 10 9 1 42 7 0 17 16 16 12 68 110
12 22 21 15 15 73 15 16 20 21 19 13 104 177
13 21 10 8 14 53 20 15 22 17 19 22 21 136 189
14 22 19 17 15 73 18 15 13 12 19 13 90 163
15 19 15 17 14 65 15 8 22 20 13 11 89 154
16 22 16 20 15 73 19 10 19 20 19 11 98 171
17 18 19 20 17 74 18 13 22 21 19 5 98 172
18 22 9 19 10 60 16 4 4 12 10 13 59 119
19 22 9 18 10 59 16 5 4 10 10 13 58 117
20 22 19 16 11 68 12 5 22 18 16 20 2 95 163
21 20 18 20 15 73 16 13 21 18 14 22 13 117 190
22 19 6 14 13 52 7 1 15 11 15 17 19 85 137
23 14 12 16 17 59 10 5 17 16 13 22 23 106 165
24 22 21 16 15 74 14 19 20 20 19 14 106 180
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32
33
34



100 % kedvezményezettek óvodában

0 0 0
0 0 0
0 0 0

487 360 375 304 1526 341 244 415 386 371 345 146 0 2248 3774Összesen:



NÉV Szept. Okt. Nov. Dec. Össz: Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Össz. Összesen

0 0
0

1 22 19 17 15 73 18 15 22 15 19 13 0 102 175
0

2 20 20 20 11 71 20 20 17 16 14 18 0 105 176
0

3 22 12 19 14 67 16 17 21 17 19 11 0 101 168
0

4 15 18 12 10 15 11 9 18 12 16 5 0 71 86
0

5 0 0
0

6 0 0
0

7 0
0

8 0
0

Összesen 79 69 68 50 226 65 61 78 60 68 47 0 0 379 605

Mutatószám: 3,361
Kerekítve: 3

Más településről bejárók 2014-2015.nevelési évben



Csoport IX: X. XI. XII. Össz. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ÖSSZ. Összesen MutatószámKerekítve:

Pillangó 26 26 26 26 104 25 25 25 25 25 25 14 164 268 1,48888889 1
Katica 18 18 20 22 78 22 22 25 29 31 31 19 179 257 1,42777778 1
Micimackó 25 25 25 25 100 24 24 24 23 23 24 15 157 257 1,42777778 1
Napocska 23 23 24 24 94 24 24 24 24 24 24 15 159 253 1,40555556 1

Összesen 92 92 95 97 376 95 95 98 101 103 104 63 659 1035 5,75 6

Mutatószám: 5,75
Kerekítve: 6

Csoport IX: X. XI. XII. Össz. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ÖSSZ. Összesen MutatószámKerekítve:

Pillangó 0 1 1 1 1 1 5 5 0,02777778 0
Katica 0 0 0 0 0
Micimackó 0 1 1 1 1 1 5 5 0,02777778 0
Napocska 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 10 10 0,05555556 0

Mutatószám: 0,05556
Kerekítve: 0

Mutatószám
Kerekítve:

Tényleges étkezési napjai 2014 / 2015 nevelési év 

Mutatószám
Kerekítve:

Étkezés alól felmentett gyerekek NEM ÉTKEZŐK



NÉV Szept. Okt. Nov. Dec. Össz: Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Össz. Összesen

1 22 21 16 17 76 14 19 20 20 19 14 0 106

2 0

3
Összesen: 22 21 16 17 76 14 19 20 20 19 14 0 0

Mutatószám: 0
Kerekítve: 0

     2014. 09. 01. -2014.12. 31.- 2015. 01. 01. - 2015. 08. 31.

SNI gyermekek



Sz. Név Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Össz. Összesen

1 22 15 20 15 72 10 11 21 21 19 15 11 108 180
2 20 12 5 13 50 5 4 18 19 14 16 22 98 148
3 19 14 20 15 68 14 11 20 11 19 18 3 96 164
4 21 19 14 11 65 15 14 21 21 18 22 7 118 183
5 16 16 20 13 65 17 18 21 14 19 17 8 114 179
6 22 15 17 4 58 10 14 12 14 13 14 77 135
7 18 10 10 10 48 6 15 15 18 13 16 7 90 138
8 22 17 18 14 71 14 10 13 15 16 5 73 144
9 19 16 16 13 64 17 17 21 15 18 14 5 107 171

10 21 16 15 10 62 15 12 22 19 18 20 8 114 176
11 22 21 15 10 68 15 15 17 21 18 13 2 101 169
12 11 15 17 13 56 8 13 20 12 16 69 125
13 22 16 14 15 67 15 11 15 16 18 18 93 160
14 21 16 17 10 64 10 14 17 21 19 20 6 107 171
15 14 15 10 11 50 14 12 15 15 14 1 71 121
16 16 18 20 15 69 19 5 22 14 18 20 98 167
17 4 8 13 11 36 5 15 10 8 14 17 69 105
18 21 15 18 13 67 15 10 21 21 17 22 7 113 180
19 22 13 8 14 57 15 7 14 19 15 16 6 92 149
20 21 19 10 15 65 10 9 22 13 11 21 11 97 162
21 10 19 9 15 53 8 3 15 10 16 9 4 65 118
22 22 10 15 14 61 12 12 20 19 18 22 18 121 182
23 17 16 10 11 54 7 12 13 15 14 22 15 98 152
24 22 20 20 17 79 16 10 22 21 19 22 22 132 211
25 15 10 5 0 30 0 0 0 0 6 8 14 44
26 10 10 10 9 39 9 5 22 17 5 10 68 107
27 21 13 16 14 64 14 8 18 15 13 15 4 87 151
28 15 14 15 15 59 19 7 22 16 18 20 7 109 168
29 21 21 17 15 74 15 15 22 21 17 12 22 124 198
30 22 15 13 7 57 11 10 6 15 15 19 15 91 148
31 19 14 18 8 59 10 11 17 19 19 5 81 140
32 15 3 15 16 49 15 7 16 18 19 19 9 103 152
33 22 3 15 16 56 12 13 20 15 15 15 12 102 158
34 20 13 19 9 61 11 9 20 15 18 21 11 105 166
35 18 17 20 13 68 18 13 16 17 17 20 19 120 188
36 13 9 4 11 37 8 4 8 14 5 1 40 77

100% térítéses gyermekek

2014.09. 01.- 2014.12. 31.- 2015. 01. 01. - 2015. 08. 31.



37 18 15 2 13 48 3 5 8 4 19 39 87
38 22 16 20 16 74 17 20 22 17 19 22 18 135 209
39 22 10 20 13 65 16 15 5 36 101
40 11 5 10 0 26 5 5 31
41 6 17 15 12 50 6 11 14 17 14 21 23 106 156
42 21 12 6 15 54 15 20 18 12 18 8 91 145
43 20 20 11 15 66 20 20 17 16 14 18 105 171
44 17 18 12 10 57 11 8 19 14 16 10 78 135
45 22 16 20 15 73 19 6 22 16 19 21 1 104 177
46 17 17 17 13 64 16 11 19 17 19 16 10 108 172
47 22 16 18 16 72 14 14 22 20 17 22 19 128 200
48 17 11 12 13 53 17 10 18 18 17 18 13 111 164
49 17 15 0 1 33 13 5 22 13 14 19 10 96 129
50 15 18 12 10 55 11 9 18 12 16 5 71 126
51 17 11 11 0 39 15 5 13 15 19 5 72 111
52 21 20 14 17 72 18 14 20 17 19 18 17 123 195
53 14 2 12 0 28 10 0 6 15 9 21 7 68 96
54 22 19 16 12 69 16 17 16 16 18 9 92 161
55 20 13 20 6 59 19 12 22 18 19 11 101 160
56 22 16 18 12 68 13 14 16 15 19 15 15 107 175
57 5 11 16 0 16
58 15 10 25 8 5 10 19 19 16 17 94 119
59 5 12 17 15 15 14 20 19 17 19 119 136
60 14 8 22 15 6 22 17 5 15 2 82 104
61 5 3 0 12 10 7 15 19 66 66
62 11 15 15 21 15 19 22 16 123 123
63 16 0 22 14 19 20 10 101 101
64 7 13 10 18 15 63 63
65 22 17 15 10 64 64
66 15 14 15 5 49 49
67 9 3 12 12
68 15 10 22 22 69 69
69 6 7 13 13
70 14 17 9 40 40
71 7 9 16 16
72 0 0
73 0 0

0
Összesen 1019 805 829 690 3343 775 633 1085 1009 1025 993 532 6052 9395

Mutatószám: 52,194
Kerekítés: 52



Hónapok IX. X. XI. XII. Össz. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Összesen Összesen

Működési napok száma 22 21 20 18 81 20 20 22 21 19 22 23 147 228
0

Pillangó 490 394 407 322 1613 330 318 478 435 432 363 148 2504 4117
Katica 298 261 233 252 1044 235 188 405 400 441 481 263 2413 3457
Micimackó 474 344 402 315 1535 347 251 393 377 381 352 205 2306 3841
Napocska 443 332 323 269 1367 346 236 440 376 380 349 180 2307 3674

0
Összesen 1705 1331 1365 1158 5559 1258 993 1716 1588 1634 1545 796 9530 15089

0
0

Mutatószám: 314,3542

Kerekítés: 314

Ténylegesen beírt létszám csoportonként
2014.09. 01.- 2014. 12. 31. - 2015. 01. 01.- 2015. 08. 31.



Tehetséggondozás

2014 – 2015.

Helyi nevelési programunk teljes mértékben támogatja és segíti a gyermeki kreativitás 
felszabadítását, a tehetséges gyermekek felfedezését és fejlesztését. Valljuk, hogy minden gyermek 
tehetséges valamiben, melyet nekünk kell észrevenni és fejleszteni.

A pedagógus közösség igényként fogalmazta meg a kiválóan kreatív gyerekek gondozását.

Tehetségsegítő programunk 2014. októberétől indult. 

Munkaközösségi tagok:
• Szrenka Beáta
• Ivanicsné Bízik Beáta
• Berkó Marietta
• Vargáné Gyöngyössy Judit  –  munkaközösség‐vezető

Programunk legfontosabb célja a kreatív gyermek felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése a 
zenén keresztül. A ritmus és a mozgás együtt, a dallamot is hordozó ének‐zene a gyermeknek 
örömélményt jelent, pozitív érzelmeket ébreszt benne. 

„Kézen fogjuk a zenét és egymás kezébe rakosgatjuk.” (Kokas Klára)

Célunk:

• A közös éneklés, a közös játék örömének megéreztetése, a zenei ízlés, a zenei fogékonyság 
fejlesztése.

• A gyermek zenei élményhez juttatása, a mely megalapozhatja zenei anyanyelvüket.

Feladataink:

• A felhasznált zenei anyag igényes, életkornak és az adott csoportnak megfelelő válogatása.
• A gyermekek zenei hallásának, ritmusérzékének, zenei emlékezetének, zenei alkotókedvének 

fejlesztése. 

Zenei nevelésünk az óvodai élet egészét áthatja. A szervezett foglalkozásokon kívül a nap bármely 
pillanata alkalmas mondókázásra, dalolásra, zenehallgatásra. Külön kiemeljük a zenei nevelés 
mozgásfejlesztő hatását, mivel általa fejleszthetőek a nagymozgások, a finommotorika, az 
egyensúlyérzék, a testséma, a percepció, a keresztcsatornák, a térbeni viszonyok észlelése. Ezek 
kibontakoztatására, zenei élményük feldolgozására különböző eszközöket biztosítunk, melyen 
keresztül fejlődik zenei, képzőművészeti vagy mozgásos tevékenységük. A zenei tehetség igen korán 
megmutatkozó tehetségfajta. A zenei képességek öröklődnek és korán megállapíthatóak a gyermek 
adottságai, hallása, ritmusérzéke. Az óvodás gyermekek egészséges személyiségfejlődése akkor 
valósul meg, ha olyan szabad és érzelmi biztonságot adó, támogató, gondoskodó környezetet 



teremtünk, melyben egészségesen, harmonikusan „énerős” személyiséggé fejlődnek. Ehhez 
nélkülözhetetlen a gyermekek és az óvónők között kialakuló érzelmi biztonság, kötődés. A gondozás 
az egész nevelési évben folyamatos, nem szűkül le korlátolt programtervezetekre.

A zenei, képzőművészet vagy mozgásos foglalkozások szerencsésen egészíthetik ki az intellektuális 
irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi‐szociális fejlődését. Megbízható eredményt akkor kapunk,
ha a gyerekekkel foglalkozó összes felnőtt véleményét egybevetjük. Kollégáinknak szívesen nyújtunk 
segítséget, konzultációt kezdeményezhetnek, hospitálásra hívhatnak, hogy közösen tervezhessük meg
a gyermek fejlődésének útját. Óvodánkban a tehetséggondozás a gyermekek óvodai csoportjaiban a 
napi tevékenységbe ágyazva havi egy alkalommal történik. 

Vargáné Gyöngyössy Judit

munkaközösség‐vezető



Tehetséggondozó program tervezet

Időszak Projekt ‐ Tartalom Tevékenységek
Október Egymásra figyelés, egymás megértése, 

illemszabályok ismerete, betartása, 
kapcsolatteremtő játékok
Vivaldi: Ősz

Egész csoportot mozgósító játékok:
„Üdvözöllek”, „Tekintet körbeadása”, „Társkereső”, 
„Szemező”, „Autózás”
Tánc, mozgás, ritmikus kézmozdulatok
Újbor ünnepe 

November Prokofjev: Péter és a farkas Az állatok felismerése, megnevezése, mozgásuk 
utánzása

December „Hull a pelyhes…” fantáziafejlesztő játék Mozgásos tevékenységek, improvizáció
Január Vivaldi: Tél Téli jelenségek, örömök megbeszélése:

síelő lesiklása, hógolyózás, hóemberépítés, 
olvadás, hógolyógyúrás, didergés, felszabadultan 
futás, séta a jégen

Február Saint‐Saëns: Az állatok farsangja
A zene hallatára melyik állat jut az eszedbe?
Csak a füledre hallgass!
Állatok lerajzolása

Keresd meg az állat képét!
Mozgásos improvizáció
Tételek felismerése
Folyamatos zenehallgatás
„Állatkoncert”

Március Gryllus Vilmos: Madár voltam Átváltozás madarakká, tánc, festés
Április Vivaldi: Tavasz Tavasz ébredése, madárcsicsergés

Növények növekedése, utánzó játékok
Május Vivaldi: Nyár Nyári élmények felidézése, eljátszása

Nyári zivatar, madarak, legyek, dongók hangja
A hegedű, nagybőgő játéka
Nyugtalanság, vihar, szél



50 % kedvezményezettek óvodában
3 vagy többgyermekes

Név Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 4 
hó Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Összesen 8 

hó
Mind-

összesen
1 19 11 16 14 60 9 14 22 15 17 9 86 146
2 7 16 10 13 46 8 7 12 10 13 21 71 117
3 6 16 10 13 45 8 7 14 13 13 21 76 121
4 21 21 15 18 75 13 10 20 18 18 21 23 123 198
5 20 21 20 17 78 19 13 22 21 19 18 19 131 209
6 22 12 13 13 60 17 10 17 17 16 17 5 99 159
7 20 15 16 14 65 13 15 22 18 19 10 97 162
8 22 12 9 10 53 12 10 17 18 16 17 5 95 148
9 22 17 12 11 62 13 10 18 17 14 14 21 107 169
10 20 11 12 15 58 19 5 19 11 7 4 8 73 131
11 13 15 28 11 15 22 15 15 20 98 126
12 0 8 19 13 10 50 50
13 0 7 7 8 22 22
14 0 19 15 19 53 53
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0 0
32 0 0 0
33 0 0 0

179 152 146 153 630 142 116 205 181 212 207 118 0 1181 1811Összesen:



50 % kedvezményzettek óvodában
Tartós beteg

Név Szept. Okt. Nov. Dec.
Össze
sen 4 

hó
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Összesen 8 

hó
Mind-

összesen

1 0 0 0 0 0 0 0
2 20 14 15 11 60 0 60
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0

20 14 15 11 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60Összesen:



Munkaterv 2014/2015

A Napközi Otthonos Óvoda ( Rétság Mikszáth utca 6) működésének törvényi háttere
 A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
  20/2012. (VIII.  31.)  EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről  és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési  igényű  tanulók iskolai  oktatásának irányelve kiadásáról.  1.
melléklet a 32/2012. (X. 8.)
EMMI rendelethez
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  326/2013.  (VIII.  30.)  Korm.  rendelet  a  pedagógusok  előmeneteli  rendszeréről  és  a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról
 Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez
  Kiegészítés  az  Oktatási  Hivatal  által  kidolgozott  Útmutató  a  pedagógusok  minősítési
rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés
 Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
   Óvodánk  működését  szabályozó  dokumentumok,  vezetői  utasítások,  nevelő  testületi
határozatok.
Segédanyagok – melyeket a  pedagógusok az éves munkájukhoz,  és a pedagógusminősítés
rendszerhez, valamint a gyakornoki munka végrehajtásához használnak fel
 Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez – második javított kiadás – OH
 Kiegészítés az OH által kidolgozott, Útmutató a pedagógusok minősítő rendszeréhez,
felhasználói dokumentáció értelmezéséhez – Óvodai nevelés (www.oktatas.hu)

 Az intézményi stratégia fő feladatai:
 Pedagógiai folyamatok - tervezés/megvalósítás/ellenőrzés/ értékelés/korrekció
 Személyiség-  és  közösségfejlesztés  –munkatársi  kör  fejlesztése,  etikai  normarendszer,
intézményi értékrend alakítása
 Eredmények – eredményességi mutatók, szülői elégedettség mérése, intézményi önértékelés,
bemutatók, jelenlét a képzésekben
Belső kapcsolatok, együttműködés - a dolgozók  kapcsolatrendszere, kapcsolathálója,
munkamegosztás
 Az intézmény külső kapcsolatai – fenntartó, külső kapcsolatok ápolása: iskola,  Művelődési
ház és könyvtár, Családsegítő Szolgálat, védőnők, szakértői bizottság...
A pedagógiai munka feltételei - innováció, karbantartás, beszerzések, minőségi körülmények,
ezen belül munkamegosztás
 Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés

A Munkaterv tartalmazza
A munkaterv  kizárólag  a  2014/2015.  nevelési  év  prioritást  élvező,  kiemelt  feladatait  tartalmazza,  a  további
feladatok tekintetében az óvoda helyi nevelési programja, valamint az óvoda belső szabályzó dokumentumai az
irányadók.

1.     Az óvoda nevelési év rendjét
2.     Az óvoda pedagógiai feladatait
3.     Az óvoda tanügy-igazgatási feladatait



4.     Az óvoda feladatellátásának tervét
5.     Karbantartási és felújítási tervet
6.     A feladatok végrehajtásának ellenőrzési tervét          

1. Az óvodai nevelési év rendje
Az óvodai  nevelési  év  2014.  szeptember  1-től  2015.  augusztus  31.  napjáig  tart.  Óvodát  kezdő  gyermekek
fogadása szeptember 1-től. Az őszi-téli-tavaszi foglalkozási rend 2014. szeptember 17-től 2015 május 31-ig tart.
Nyári foglalkozási rend 2015. június 01-től 2015. augusztus 31-ig tart.

        Munkaszüneti napok a 2014/2015-as nevelési évben:
ÉV MUNKASZÜNETI

NAP
Munkanap átcsoportosításából adódó munkanap
            - szombat -

2014. Október 23.
November 1.
December 24-27.

2015. Január 1. A rendelet  megjelenését  követően  pontosításra  kerülnek  a
munkarend átcsoportosítások.

Március 15. szombat
Március  31-hétfő-
húsvét
Május 1. csütörtök
Május 19.-pünkösd-
Augusztus 20. szerda

Az óvoda nyári zárása
A fenntartó utasítása szerint  várhatóan 3 hét, az előzetes egyeztetések alapján 2015 augusztus 03.-tól 21.-ig tart.
Szülők tájékoztatása a zárás pontos időpontjáról 2015 február 22-ig.  
Felelős: óvodavezető

 Nevelés nélküli munkanapokat  / nevelési évben 5 nap / óvodánkban nem gyakorlat igénybe venni.
           
 A nevelési értekezletek terve

Időpont: / szeptember 01./
Téma: A nevelési év aktuális feladatai
Munkavédelmi és Tűzvédelmi előadás
Az éves tervek megbeszélése, tervezések korcsoportonként 
 A munkaterv  kiegészítése, elfogadása.
A  szülői  szervezet  által  készített  munkaterv  ismertetése,  a  lehetőségek  megbeszélése  a  szülői  szervezet
megalakulásának függvényében.
A fakultatív foglalkozások
Az óvodai nevelés országos alapprogramja kimondja, hogy az óvodában nevelési időn belül / fél 7-17 óráig /
nem lehet  fakultatív  programokat  tartani,  csak abban az  esetben,  ha azt  a  nevelési  program tartalmazza  és
ingyenesen biztosított minden gyermek számára.
 

Időpont: /november 03/
Téma:  A  statisztika  ismertetése.  Az  aktuális  törvényi  és  jogszabályi  változások  ismertetése,  előírásaiból
következő  feladatok.  A gyermekek beiskolázásával  kapcsolatos  feladatok  rendje,  a  nevelési  évre  vonatkozó
ütemezése. A 2014 szeptemberétől hatályos törvények, rendeletek egységes értelmezése. 
Családlátogatások fontossága, tapasztalatok, kapcsolat a szülői házzal.
Jelzőrendszer részeként esetjelzés szükség szerint.
Kapcsolattartás a Gyermekjóléti Szolgálattal, részvétel a megbeszéléseken. Együttműködés az óvónőkkel.

Időpont: / január 14./
Téma : A pedagógusok beiskolázási tervének elkészítésével összefüggő kérdések megbeszélése.



A félév értékelése, eredményei.
A szülői értekezletek témáinak egyeztetése.
A hagyományokkal kapcsolatos feladatok kiosztása. /Kereplős- és óvodai farsang/

Időpont: / április 8. /
 Téma:  Az  évzáró  ünnepségek  koordinálása  a  Pillangó  és  a  Micimackó  csoporttal  és  azok  tartalmának
megbeszélése.
A tanköteles korúak vizsgálatának, fejlesztésének eredményei. Beiskolázási mutatók.
Az Anyák napjának méltó megünneplése. Szervezési keretek megbeszélése. A Katica kiscsoportosoknál és a
Napocska kis- középső csoportban egyben lehet az év lezárása is.
 
Időpont: / június 04./
A nevelési év értékelése. Minden csoport beszámol az éves tevékenységéről, megadott szempontsor szerint.
Éves beszámoló megismerése, elfogadása.  
 A nyári  szabadságolási  terv  megbeszélése,  az  óvodai  nyári  élet  színesítésének  terve,  lehetőségek  és  azok
megvalósítása. / Minden óvónő! /

Időpont: / június 05./
 Téma: Csapatépítés, az elmúlt évek jó gyakorlatát folytatva Bánkon.

Szülői értekezletek terve
Csoportos szülői értekezletek:
Nevelési  évben  legalább  2  alkalommal  a  pedagógusok  által  tervezett  időpontban  és  témával.  Ezeken  kívül
minden csoport belátása szerint tarthat szülői megbeszéléseket.
Felelős: Óvodavezető

 Nyílt napokat külön nem tervezünk, a szülők az óvónőkkel történő előzetes egyeztetéssel bármikor a nevelési év
folyamán lehetőséget kapnak a csoport életébe való bepillantásra. Ezeken az alkalmakon 2-3 szülő vehet részt
egyszerre.

 Fogadóórák terve
Előzetes egyeztetés alapján tart fogadóórát az óvodavezető és a pedagógusok. A fogadóórát kezdeményezheti a
szülő, a pedagógusok, és a szakmai segítők, illetve az óvodavezető.

     2. Az óvoda pedagógiai feladatai
A 2014/2015-ös nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai és az abból adódó konkrét feladataink
2.1 A gyermeke szociális kompetenciájának alakítása a szabad játék tevékenység kínálta lehetőségekkel.
-  Feladatunk  olyan  szituációk,  hangulatok,  ingerek,  tárgyi  lehetőségek  megteremtése,  melyek  hatására  a
gyerekek spontán játéka, tevékenysége önmagától beindul.
-  Szociális  kompetenciák  –  kiemelten  a  kapcsolatépítés,  együttműködés,  szociális  érdekérvényesítés  és
konfliktus kezelés – megalapozását támogató készségfejlesztő játékok kezdeményezése:
- ismerkedési és kapcsolatteremtő játékok
- bizalomjátékok
- önismeret-fejlesztő játékok
- társismereti játékok
- különbözőség elfogadását segítő játékok
- együttműködést fejlesztő játékok
- konfliktust kezelő játékok – agresszió megelőzését szolgáló játékok
Felelős: minden csoport óvónője

2.2 A kiemelt figyelmet igénylő, kiemelten tehetséges gyermekek kiszűrése és fejlesztése.
- Feladatunk a tehetségígéretes gyermekek jellemző megnyilvánulásainak felismerése, melyek megjelennek az
- intellektuális képességekben /szókincs, emlékezet, gondolkodás, kreativitás/
- speciális képességekben / zenei, ábrázolói, matematikai, pszichomotoros,  /lelki eredetű, mozgásban kifejezésre
jutó/ kreativitás /
- viselkedési jegyekben/ intenzív érdeklődés, erős akarat, energikusság, érzékenység /
-  A kiemelten  tehetséges  gyermekek segítése  a  továbbfejlődésben intellektusuk  és  kreativitásuk támogatása,
ösztönzése, speciális szükségleteik kielégítése.
- A szülő segítése gyermeke megértésében, nevelésében.
Felelős: óvodapedagógusok



2.3 Gyermekvédelmi feladataink szakszerű ellátása.
- Feladatunk az óvodába járó gyermekek szociális, szociokulturális családi hátterének megismerése, a kiemelt
figyelmet igénylő gyermekek közül a hátrányos helyzetre utaló jelek időbeni felismerése:
- A szülők alacsony jövedelemmel rendelkeznek, segélyből, alkalmi munkából származó jövedelemből élnek.
- A család lakáskörülményei nem megfelelőek, kis alapterületű lakásban többen élnek.  

       - A szülők iskolázottsága alacsony, csak általános iskolai , vagy olyan szakképzettséggel rendelkeznek, amelynek
nincs munkaerő-piaci értéke, így nehéz az elhelyezkedés esélye.

        -A családban előfordul deviáns magatartás, pl. alkoholizmus
       - Hiányzik a család, vagy csonka a család, állami gondoskodásból kivett gyermekek, egyszülős család, elvált

szülők.
        - A  szülők  betegek,  vagy  korlátozott  képességűek,  akik  nem  képesek  gyermekük  megfelelő  ellátására,

gondozására.
A jelzőrendszer részeként esetjelzés szükség szerint.
Kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Szolgálattal, részvétel szakmai megbeszéléseken.
Felelős: minden pedagógus, intézkedés megtételéért a gyermekvédelmi felelős: Geletei Lívia

2.4 A gyermeki készségek fejlettségének mérése
Minden csoportban folyamatosan történik, az óvónők rögzítik a vizsgálatok eredményeit. A kapott eredmények
figyelembe vételével a fejlesztések tervezése és a fejlesztés megvalósítása.
Felelős: minden csoport pedagógusai
Nagycsoportos 5. életévüket betöltött gyermekek mérése.
A fejlesztések tervezése, megvalósítása.
Felelős: Nagycsoportos  és vegyes csoportos pedagógusok.
Ideje: 2014.október-november és 2015. április- május

3.    Az óvoda tanügy-igazgatási feladati
-         A nemzeti  köznevelésről  szóló törvény fokozatosan hatályba lépő  előírásainak a hatályba lépés dátumával

megegyező részletes bemutatása.
-         A törvény alkalmazhatóságát segítő rendeletek bemutatása.
-         Felelős: Óvodavezető
-         A  jogszabályváltozásból  adódó  belső  szabályzók  és  tanügyi  nyilvántartások  felülvizsgálata,  javaslat  a

szükséges módosításokra. 
-         Az elfogadott módosítások átvezetése a szabályzókba.

Felelős: óvodavezető

3.1   A közzétételi lista aktualizálása, nyilvánossá tétele
     Felelős: óvodavezető, óvodatitkár

3.2   Oktatási azonosítószám megkérése a gyermekek számára
-     Az  oktatási  azonosítószámok  nyilvántartásával,  kezelésével  és  az  óvodai  jogszabályban  bekövetkező

változásokkal kapcsolatos eljárásrend kidolgozása.
Felelős: óvodavezető, óvodatitkár

-     A 2014/2015-ös  nevelési  évben  óvodai  jogviszonnyal  rendelkező  gyermekek  részére  oktatási  azonosítószám
megkérése a KIR-től.

-     A gyermekek oktatási azonosítószámának feltüntetése a felvételi és mulasztási naplóban.
Felelős: Óvodatitkár, pedagógusok

3.3   Az óvoda tanügy-igazgatási tevékenységét érintő további feladataink
           A gyermek beiskolázásával kapcsolatos teendőink



FELADAT IDŐPONT FELELŐS
1. Az  óvoda  iskola  előkészítő  szerepe.  Az

iskolába  lépéshez  szükséges  fejlettség.
Összevont  szülői  értekezlet  a  nagycsoportos
szülőknek.  Előadó:  Bojtos  Tünde
pszichológus.

November. 12. Óvodavezető

2. A szakemberek  és  a  nagycsoportos  óvónők
közös  megbeszélése  a  fejlettségi  szintekről.
Javaslatok.

Novembertől
amíg szükséges

Óvodavezető

3. Egyéni  beszélgetés  fogadóóra  keretében  a
szülőkkel az eredményekről.

Novembertől
folyamatosan

Óvodapedagógusok
 / Nev.Tan./

4. A  szakértői  Bizottság  tájékoztatása  a
vizsgálatot igénylő gyermekekről.

Január 31. óvodavezető

5. A  beiskolázással  kapcsolatos  teendők  és
kötelezettségek.
Összevont  szülői  értekezlet  a  nagycsoportos
szülőknek.  Tanítónők,  logopédus,  az  iskola
igazgatójának meghívása, az iskola elvárásai,
lehetőségei.

Február 17. Óvodavezető

6. A  Szakértői  Bizottságtól  visszaérkezett
vizsgálati  eredmények  után  a  beiskolázási
munka befejezése az óvodai szakvélemények
kiadása.

Április eleje óvodavezető

7. Az  általános  iskolába  beíratott  gyermekek
jelentése a KIR felé

Április vége óvodavezető

8. Iskolalátogatás a nagycsoportos gyerekekkel. Május 26. Óvodavezető,
nagycsoportos óvónők

Új gyermekek felvételével kapcsolatos teendőink
FELADAT IDŐPONT FELELŐS

1. Az óvodáskorúak listájának megkérése a fenntartótól. Március óvodavezető
2. A védőnővel való egyeztetés. Április óvodavezető
3. Tájékoztatás  a  jelentkezés  és  beiratkozás  rendjéről:

fenntartói  értesítés,  szórólapok  kihelyezése  a  település
hirdetőtábláira,  honlapon  megjelentetés,  óvoda
hirdetőjén.

Április
vége

óvodavezető

4. Új  gyermekek  jelentkezése  az  óvodai  jelentkezés
eljárásrendjének megfelelően.

Május  első
hete

óvodavezető

5. Túljelentkezés esetén bizottság létrehozás, javaslattétel a
gyermekek felvételére.

Május  4.
hete

óvodavezető

6. Szülők  tájékoztatása  a  felvételről,  annak  közzététele  a
honlapon  és  a  hirdetőtáblán.   Elutasításról  külön
határozatban egyénenként.

Június eleje óvodavezető

7. Felvételt nyert gyermekek előjegyzése, beírása Június eleje óvodavezető
8. A beiratkozott gyermekek jelentése a KIR felé, oktatási

azonosítószám igénylése
június óvodavezető,

óvodatitkár



4.    Az óvoda feladatellátásának terve
4.1 Csoportbeosztás

Pillangó
nagycsoport

Katica
kiscsoport

Micimackó
nagy-középső csoport

Napocska
kis-középső
csoport

Óvónő Gyenes Lászlóné Geletei Lívia Berkó Marietta Halász Magdolna

Óvónő Vargáné  Gyöngyössy
Judit

Szrenka
Beáta

Vinczéné  Szunyogh
Judit

Ivanicsné  Bízik
Beáta

Dajka Hajnis Nóra Rezes Olga Jobbágy Lászlóné Vincze Jánosné
A pedagógiai asszisztens : Nagy Gabriella, feladatok alapján beosztva.
Óvodatitkár: Hriagyelné Kucsera Katalin

4.2 Továbbképzésen résztvevők
Pedagógus neve Képzést

szervezi
Továbbképzés iránya óraszám Helyettesítő

1. Geletei Lívia Családpedagógiai
mediátor

120 szombati
képzés

2. Vinczéné  Szunyogh
Judit

Családpedagógiai
mediátor

120 szombati
képzés

3. Szrenka Beáta Tehetséggondozás 120 szombati
képzés

4. Vargáné
Gyöngyössy Judit

DIFER 15 szombati
képzés

5. Ivanicsné  Bízik
Beáta

DIFER 15 szombati
képzés

6. Nagy Gabriella DIFER 15 Szombati
képzés

4.3 Felelősök rendszere
Ellátandó feladat Megbízott neve Beszámolás

ideje
1. DIFER mérések megszervezése 4 csoportban Halász Magdolna folyamatos
2. Baleset és Gyermekvédelmi felelős Geletei Lívia Január  és

június
Ellátandó feladat
Felelősi  rendszer  megszervezése,  /könyvtár,
foglalkozási  eszközök,szertár,  stb./  folyamatos
ellenőrzése

Felkért
Ivanicsné  Bízik
Beáta

Szeptember
vége

1. Munka és Tűzvédelmi felelős Vargáné
Gyöngyössy Judit

Január- május

2. Munka és balesetvédelmi felelős Vargáné
Gyöngyössy Judit

Június

3. Fejlesztések szervezése
értékelése,  házi  bemutató  foglalkozások
rendszerének megszervezése.

Vinczéné
Szunyogh Judit

Szeptember
május

4. Faliújság és dekoráció Minden óvónő  Értekezletek
ideje



5. Honlap  készítővel  kapcsolattartás,  folyamatos
tájékoztatás az aktualitásokról a szülők számára

Ivanicsné  Bízik
Beáta

Félévente

6. Faliújságon aktuális értesítések, programok kiírása Minden óvónő  Aktualitás
szerint

4.4 Programok, ünnepek
időpont rendezvény felelős

1 szeptember
01.

Munkatársi-  nevelőtestületi
értekezlet  Tűzvédelmi,
munkavédelmi előadás 
Előadó: Fodor László

Vinczéné Szunyogh Judit

2 szeptember Vidám ovinyitó délelőtt Minden pedagógus 
3 szeptember

08.
Micimackó csoport szülői értekezlet Berkó Marietta

Vinczéné Szunyogh Judit
4 szeptember09. Pillangó csoport szülői értekezlet Vargáné  Gyöngyössy  Judit,

Gyenes Lászlóné
5 szeptember

10.
Napocska csoport szülői értekezlet Ivanicsné  Bízik  Beáta,  Halász

Magdolna
6 szeptember16. Katica csoport szülői értekezlet Szrenka Beáta, Geletei Lívia
7 október 04. Városi rendezvény – Idősek napja Minden pedagógus 
8 október 06.

október 18.

Szüret,  szüreti  hagyományok
felelevenítése.  Vendég:  Szendrey
Marót Ervin népzenész, író.
 Részvétel  és  szereplés  a  város
szüreti rendezvényén.
Fényképezés.

Az óvoda minden dolgozója.

Műsorban  fellépnek:  A
nagycsoportosok.
Vargáné  Gyöngyössy  Judit,
Gyenes  Lászlóné,  Vinczéné
Szunyogh Judit

9 november 05. Bojtos Tünde pszichológus előadása
korcsoportonkénti megosztás szerint.
Utána  kötetlen  beszélgetés,
felmerülő  kérdések,  problémák
fóruma.

Vinczéné Szunyogh Judit

1
0

november
Márton-napi libázás
Madáretetők folyamatos ellenőrzése

Karácsonyi  ünnepre  hangolódás
megalapozása minden csoportban

 Minden óvónő

11 november 12 Meseelőadás: A három kismalac Vinczéné Szunyogh Judit
1
2

november 12 Bojtos Tünde pszichológus előadása,
kis- középső csoport

Vinczéné Szunyogh Judit

1
3

december 05.

18.

Mikulás.  Óvónők mese előadása.

 Karácsonyi  ünnepség  
 

Óvodapedagógusok

Minden  óvónő,  Ünnepi  műsor
nagycsoportosok,  Vargáné
Gyöngyössy  Judit,  Gyenes
Lászlóné



1
4

december 20. Mindenki  karácsonya,  fellépés  a
városi ünnepségen

Minden óvónő

1
5

január 14. Nevelési értekezlet Minden óvónő

1
6

január 20. Kölyökvár  Alapítvány
Kuratóriumának összehívása

Vinczéné Szunyogh Judit

1
7

január 21 Rendőrségi szakmai fórum Geletei  Lívia,  Vinczéné
Szunyogh Judit

1
8

január 23. „  Biztonságosan”  bábelőadás  és
beszélgetés a rendőrség dolgozóival

Vinczéné Szunyogh Judit

1
9

február Farsangi mulatságok
( Kereplős és óvodai farsang)

óvodapedagógusok

2
0

február 17 Összevont  szülői  értekezlet  a
nagycsoportosoknak.  Vendégek:
Iskolaigazgató,  tanító  nénik,
logopédus.

Vargáné  Gyöngyössy  Judit,
Gyenes  Lászlóné,  Vinczéné
Szunyogh Judit

2
1

február 17 Szülői  értekezlet  csoportonként
külön.

Nagycsoportos óvónők.

2
2

február 19. Romhány  Óvodaszövetség
előadások, tisztújítás.

Vinczéné Szunyogh Judit

2
3

február 19. SZMK értekezlet Minden óvónő

2
4

február  20. Gyermekjóléti és családsegítő szolg.
megbeszélés

Geletei  Lívia,  Ivanicsné  Bízik
Beáta, Vinczéné Szunyogh Judit

2
5

február 20 Technikai személyzet megbeszélés Dajkák,  óvónők

2
6

február 23. Katica csoport szülői értekezlet Szrenka Beáta, Geletei Lívia

2
7

február 24 Kisvakond, bábszínházi előadás Vinczéné Szunyogh Judit

2
8

február 25 Micimackó csoport szülői értekezlet Berkó Marietta
Vinczéné Szunyogh Judit

2
9

február 26 Gyermekjóléti és családsegítő szolg.
megbeszélés

 Geletei  Lívia,  Ivanicsné  Bízik
Beáta, Vinczéné Szunyogh Judit

3
0

március 03. Meseszínház előadás: Hókirálynő nagy -középső csoport óvónők

3
1

március 13. Március 15. ünnepség Ivanicsné Bízik Beáta

3
2

március 15 Városi ünnepség, koszorúzás Ivanicsné Bízik Beáta, Vinczéné
Szunyogh Judit

3
3

március 20 Óvodai jótékonysági bál Minden óvónő

3
4

március 23 Víz világnapja, kirándulások Minden óvónő

3
5

április Húsvét, elrejtett  tojások keresése az
udvaron
Udvar rendezés, szépítés

Óvodapedagógusok, dajkák



3
6

április Fogadó órák folyamatosan. Minden óvónő

3
7

április 15. Tehetséggondozás  munkaközösség
beszámolója

Vargáné Gyöngyössy Judit

3
8

április 22. A Föld napja , minden gyermek hoz
egy növényt és közösen elültetjük

Minden óvónő

3
8

április 27 Fenntarthatóság,  környezettudatos
nevelés  előadások  óvodánk  és  a
térség óvónőinek

Vinczéné Szunyogh Judit

4
0

április 28-29 Anyák napja minden csoportban Óvodapedagógusok

4
1

április 30 Kisteleki Zoltán interaktív mesejáték Vinczéné Szunyogh Judit

4
2

május Leendő óvodások beiratkozása Vinczéné Szunyogh Judit

4
3

május 05 Bemutató foglalkozás Szrenka Beáta

4
4

május 16 Hunyadi  János  Ny.  K.  Anyák  napi
Ünnepsége

Berkó  Marietta,  Vargáné
Gyöngyössy  Judit,  Gyenes
Lászlóné

4
5

május 18 Madarak és fák napja kirándulás Vinczéné Szunyogh Judit

4
6

május 21 Bemutató foglalkozás Berkó Marietta

4
7

május 21 Napocska  csoport  kirándulása
Kemencére

Halász  Magdolna,  Ivanicsné
Bízik Beáta

4
8

május 22 Nagycsoportosok búcsúztatása.
A kisebbek elköszönnek az  iskolába
készülőktől. Évzáró ünnepségek.

Óvodapedagógusok

4
9

május 27 Bemutató foglalkozás Ivanicsné Bízik Beáta

5
0

május 28-29 Gyermeknapi  ugráló  vár,
akadályverseny, arcfestés, fotózás.

minden óvónő

5
1

május 31 Városi gyermeknap Berkó  Marietta,  Geletei  Lívia,
Ivanicsné  Bízik  Beáta,  Gyenes
Lászlóné,  Vargáné  Gyöngyössy
Judit, Vinczéné Szunyogh Judit

5
2

Június 04 Munkatársi  és  Nevelőtestületi
értekezlet.

Vinczéné Szunyogh Judit

5
3

Június 04 Bemutató foglalkozás Geletei Lívia

5
4

Június 05 Pedagógus  nap,  csapatépítő
kirándulás Bánk

Hriagyelné Kucsera Katalin

5
5

Június 17 Belső  ellenőrzés,  önértékelés
továbbképzés

Berkó  Marietta,  Geletei  Lívia,
Ivanicsné  Bízik  Beáta,  Vargáné
Gyöngyössy Judit

5
6

Június 20 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
ünnepsége

Óvodapedagógusok



5
7

Június 22 Belső  ellenőrzés,  önértékelés
továbbképzés

Gyenes  Lászlóné,  Halász
Magdolna,  Szrenka  Beáta,
Vinczéné Szunyogh Judit

5
8

Július 03 Országos  Pedagógiai  Szakmai
Konferencia

Berkó  Marietta,  Geletei  Lívia,
Ivanicsné  Bízik  Beáta,  Vargáné
Gyöngyössy  Judit,  Vinczéné
Szunyogh Judit

5
9

Augusztus 27 Nyitnikék  Évnyitó  Konferencia
vezetőknek

Ivanicsné Bízik Beáta, Vinczéné
Szunyogh Judit

6
0

Augusztus 31  Évnyitó  Alkalmazotti  és
Nevelőtestületi Értekezlet
Munkavédelmi, tűzvédelmi oktatás

Vinczéné Szunyogh Judit

5.    Karbantartási, felújítási és beszerzési terv
   Karbantartás és felújítás.
  Az  év  közben  adódó  karbantartási  munkákat  folyamatosan  végzik  az  Önkormányzat  karbantartói.  A felújítási

munkákat az óvoda nyári zárva tartásának idejére terveztük.
Az épület udvar felöli, teraszán felfagyott a csempe. Jelentős részét fel kell szedni és újra lapozni.
 Karbantartás

-      Kerítés elemeinek ellenőrzése, a rozsdás elemek cseréje, kerítés festés.
-      A mosdók meszelése.
-     Az udvari játékok alatt lévő gumilapok eldeformálódtak, szélük egyenetlen, balesetveszélyes, A lapokat  ismét le

kell ragasztani, az elöregedett darabokat cserélni szükséges.
-   Jótékonysági rendezvényünk bevételéből  ezen a nyáron szeretnénk egy roller- és kerékpár utat kialakítani az

óvoda udvarán. Megvalósítását a nyári takarítás idejére tervezzük.
-     Szeretnénk a terasz lábazatának festését tovább fojtatni a nyáron, és a már elkészült részt javítani.

6.    A feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve
Mit? Hogyan? Hol? Mikor? Ki?
Csoportos  éves
nevelési  tervek
ellenőrzése.,
értékelése

Dokumentum
elemzés

Minden
csoportban

2014.október óvodavezető

A  beszoktatás
folyamata,
szokásrendszer
alakítása.  Az
egyéni
sajátosságok
figyelembe
vétele.

Megfigyelés,
elemzés, értékelés

Katica
csoportban

2014. október 1.
és2. hete.
Az  érkező
kiscsoportosokn
ál folyamatosan.

óvodavezető,
óvodavezető-
helyettes

A  beszoktatás
értékelése

Önértékelő
beszámoló

Katica
csoport

2014. november
eleje/ 

A  csoportban
dolgozó
óvónők+óvodaveze
tő

A  szociális
kompetenciák
alakulása

Csoport  látogatás,
önértékelő
beszámoló

Minden
csoportban

2015. február Óvónők,
óvodavezető



Tehetséges
gyerekek
személyre
szabott nevelése

Megbeszélés,
dokumentum
elemzés,
megfigyelés.

Az  érintett
csoportokba
n

2015. február óvodavezető

Iskolába lépéshez
szükséges
fejlettség
ellenőrzése,
értékelése

Dokumentum
elemzés,
fejlettségmérő
lapok,
megfigyelések,
mérések
eredményei,
elemzés, értékelés

Nagy
csoportban
+vegyes
csoportban

2015.január
közepe

óvodavezető

Egyéni  fejlődés
nyomon követése

Dokumentum
elemzés  ,  egyéni
fejlettség  mérő
lapok,  fejlesztési
tervek

Minden
csoportban

2015. március óvodavezető

Az  óvoda
gyermekvédelmi
feladatainak
ellátása,  a
hátrányos helyzet
felismerése,  a
szükséges
intézkedések
megtétele

Dokumentum
ellenőrzése,
konzultáció

Minden
csoportban

2015.  január  és
május

óvodavezető

Gyermekcsoport
ok  neveltségi
szintje

Önértékelő
beszámoló,  az
éves  tervek
sikerkritériumai
alapján

Minden
csoportban

2015.  június
eleje

óvodavezető
óvodavezető-
helyettes

A  nevelési  év
értékelése

Dokumentum
elemzés,  az  éves
intézményi
munkatervben
kitűzött  célok,
feladtok  és
beszámolók
figyelembevételév
el  az  eredmények
és  hiányosságok
megállapítása

Minden
csoportban

2015.junius első
hetében
(06.04.)nevelési
évet  záró
nevelési
értekezleten

óvodavezető
óvodavezető-
helyettes

A  technikai
dolgozók
feladatainak
ellenőrzése

A  dolgozók
munkájának
értékelése,
munkamegosztás
folyamata.

Minden
csoportban

Kéthavonta. óvodavezető-
helyettes



Az idei év nevelő munkájához jó egészséget és sok sikert, sok-sok gyermek mosolyt és szülői elégedettséget
kívánok!

    
                                                                    ……………………..........
                                                                             óvodavezető

A szülői szervezet véleményezte 2014. szeptember 03.

                                                                        …………………………….
                                                                              Szülői szervezet képviselője

A nevelőtestület nyolc (8) sz. igen szavazattal 2014. 09. 01. elfogadta.
                                            

                                                                       Nevelőtestület képviselője



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: Hesz Ildikó       Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester    

KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁS HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK  
ENGEDÉLYEZÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya jelezte az Ön-
kormányzat felé, hogy hosszabb idejű közfoglalkoztatás bővítése keretében a 2015. évre további 
közfoglalkoztatásban alkalmazható 20 főt (ebből 10 fő képzésbe bevont) tud biztosítani. A 2015. 
augusztus 13-tól 2015. október 31-ig terjedő időszakra kérhető támogatás 100 % bér- és járulék-
támogatás. További lehetőség van 10% közvetlen költség támogatására. 
 
A program megvalósításában az Önkormányzat, mint közfoglalkoztató venne részt. 
 
A képzésben résztvevő 10 főnek a közfoglalkoztatotti jogviszony ideje alatt a képzésen kell részt 
vennie, nincs munkavégzési kötelezettsége. A 10 főnek munkavégzési kötelezettsége van. 
A képzésben résztvevők közfoglalkoztatotti jogviszonya a tanfolyam idejére vonatkozik, az Önkor-
mányzatnak nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettsége. 
 
 
Támogatás mértéke: 100% bér és járulékai (79.155 Ft+13,5% =87.89.841 Ft/fő) 
   10% közvetlen költség 
 
 
A támogatás időtartama alatt a képzésben résztvevők az alábbi tanfolyamokon vesznek részt. 

- kisteljesítményű kazánkezelő, 
- családellátó, 
- számítógépes adatrögzítő.  

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a hosszabb 
idejű közfoglalkoztatáshoz, közfoglalkoztatóként való részvételt engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2015. augusztus 14. 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 



KÖZFOGLALKOZTATAS TAMOGATÁS HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE  2015. 08.28.-i ülésére 

2 
 

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

- 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (II.25.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást 
csak Képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.” 

4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

/2015.(VIII.28.) KT. HATÁROZAT 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás 
hatósági szerződés megkötésének engedélyezésére készült előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100%-os állami támogatás biztosítása mellett 2015. 
augusztus 13-tól 2015. október 31-ig 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási 
hatósági szerződést aláírja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
 
 

Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 

 
 

 
                                                                                                                



Kérelmező/Ügyszám/ügyiratszám: 

 

  1

3/2015. körlevél 10. sz. melléklete  

KÉRELEM 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 
 

1. A kérelmező adatai: 
Neve: Rétság Város Önkormányzata 
Címe: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Adószáma:  15735492-2-12  
Képviseletére jogosult  

neve:  Hegedűs Ferenc 
telefonszáma:  35/550-100 

Kapcsolattartó  
neve: Hesz Ildikó 
telefonszáma: 35/550-100 
elektronikus levélcíme:  munkaugy@retsag.hu 

Számlavezető pénzintézetének  
neve:  OTP Bank 
címe:  2651 Rétság 
pénzforgalmi jelzőszáma:  11741031-15451615-100200009 

Valamennyi számlaszáma: ............................................................................................................................. 1 
 
2. A közfoglalkoztatás leírása 
 
a) A közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága 
Képzés biztosítása közfoglalkoztatás keretében, amellyel a képzésben résztvevők esélyt kapnak, hogy 
vissza csatlakozhassanak a munka világába. A képzésen kívüli napokon a város területén lévő 
közutak, járdák, parkok takarítása. Növények gondozása, őszi letakarítása, falevelek 
összegyűjtése. Kommunális hulladékok begyűjtése, közterületek tisztaságának folyamatos 
fenntartása. 
 
b) Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára 
A képzés által lehetőség nyílik további munkahelyek elnyerésére. 
 
3. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok. (A részletező táblákkal 

összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy az igényelt előleg a 2015. 
évi költségvetést terheli.) 

 
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:  20 fő 

 
A program időtartama: 2015 év augusztus hónap 13 naptól2 
      2015 év október hónap 31. napig 

                                                            

1  Kérjük aláhúzni azt a számlaszámot, amelyikre a támogatás esetén a folyósítást kéri. 
2 A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően legfeljebb 12 hónap lehet.  
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A program teljes költsége:  5.606.eFt 
A felajánlott saját forrás összege:  0eFt3 
 

1. tábla 

2015 2016
1. Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 4 116 060

2.
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális
hozzájárulási adó 555 668                    

3. Bérköltség összesen [1+2] 4 671 728 0
4. Bérköltség után igényelt támogatás 4671728
5. Közvetlen és anyagköltségek 467173

6.
Közvetlen költségek és anyagköltségek után igényelt támogatás összesen ( a 
teljes bérköltség támogatási igény max. 20%-a) 467173

7. Szervezési költség 0

8.
Szervezési költségek után igényelt támogatás (a teljes bérköltség támogatási 
igény max 1,5 %-a)* 0

9. Támogatási igény összesen [4+6+5] 5606074 0
10. Felajánlott saját erő összege [[3+5+7]-9] 0 0

Költségnem megnevezése
A támogatás teljes időtartamára

(Ft)

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

3 Abban az esetben kötelező elem, amennyiben az igényelt támogatás összege kisebb, mint a program tervezett költsége. 
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A közfoglalkoztatás költségeire előleget                kérek                             nem kérek4 
2. tábla 

Igényelt előleg összege
(Ft)

2015. évben várhatóan el nem 
számolt előleg összege

(Ft)

0 0
ebből Kis értékű tárgyi eszköz*

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz
Foglalkozás-egyészségügyi vizsgálat térítési díja**
Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót 
terhelő része
Munkásszállítás költsége
Szervezési költség

0 0

Költségnem

Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség)

Közvetlen-, és anyagköltség (amennyiben van szervezési költség)  előleg
(legfeljebb a költségek és kiadások 70%-a)

Előleg összesen
 
 
 
  * Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdés c) 
pontjának 4. alpontja alapján kis értékű tárgyi eszköznek a 200 000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi 
eszközöket tekintjük. A fentieket a rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi kérelmezők esetében kell alkalmazni: 
költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdésében 
meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet (a 
továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás. 
Minden egyéb esetben a 100 000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó tárgyi eszközöket nagy értékű tárgyi eszköznek tekintjük. 

** A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díját nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel. 
 

 
 
 Kelt: Rétság, 2015-08-05      
 
 

……………………………………….. 
        kérelmező aláírása 
 

                                                            

4 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
* Polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzat közfoglalkoztató részére – ide nem értve a közös önkormányzati 
hivatalt működtető város önkormányzatát – a fentieken túl, amennyiben előzetesen egyeztetett az illetékes kirendeltséggel, támogatás 
nyújtható a közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges szervezési költséghez is. 
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Igényelt közvetlen-, és anyagköltségek felsorolása 

(Kérjük a táblázatot a projektben felmerült költség nemenként csoportosítva* kitölteni) 

3. tábla 

2015 2016 2016 2016 2015 2016 2015 2016

1. Cérna kesztyű db 160 120 19 200 0 27% 27% 5 184 0
2. Sárga m ellény db 1 200 20 24 000 0 27% 27% 6 480 0

15. 0 0 27% 27% 0 0
43 200 0 11 664 0

alkalom 0 0 0% 0% 0 0

0 0 0 0

1. Fűkasza db 190000 1 190 000 0 27% 27% 51 300 0
2. 0 0 27% 27% 0 0
3. 0 0 27% 27% 0 0

15. 0 0 27% 27% 0 0
190 000 0 51 300 0

1. Seprű db 10 1 000 10 000 0 27% 27% 2 700 0
2. villa db 6 2 200 13 200 0 27% 27% 3 564 0
3. kapa sim a db 5 2 130 10 650 0 27% 27% 2 876 0
4. Fűnyíró db 100000 1 100 000 0 27% 27% 27 000 0

133 850 0 36 140 0
367 050 0 99 104 0

% Ft

M unka- és védőruházat, egyéni védőeszköz

Elszámolni kívánt 
mennyiség

Nettó költség
(Ft)

Elszámolható ÁFA

Sorszám

Költség megnevezése
M eny-
nyiségi 
egység

Nettó 
egységár

(Ft)

M unka- és védőruházat, egyéni védőeszköz költsége összesen

Foglalkoztathatósági szakvélemény*

M unkába járással kapcsolatos utazási költség
M unkába járással kapcsolatos utazási költség összesen

M indösszesen:

Nagyértékű  tárgyi eszköz

Nagyértékű  tárgyi eszköz költsége összesen
K isértékű  tárgyi eszköz**

K isértékű  tárgyi eszköz költsége összesen

 
 
 
 
*A közfoglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját nem kell megjeleníteni, amennyiben a 
közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel. 
**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján kis értékű 
tárgyi eszköznek a 200 000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi eszközöket tekintjük. A fentieket a rendelet 2. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi kérelmezők esetében kell alkalmazni: költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű 
előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására 
feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 
társulás. Minden egyéb esetben a 100 000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó tárgyi eszközöket nagy értékű tárgyi eszköznek tekintjük. 
Az anyagköltséget a kis értékű tárgyi eszközök között kell feltüntetni. 
 
Kelt:Rétság, 2015-08-05            

……………………………………….. 
               kérelmező cégszerű aláírása 

 
 
 

Igényelt szervezési költségek felsorolása 
4. tábla 



Kérelmező/Ügyszám/ügyiratszám: 

 

  5

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
2. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
3. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
4. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
5. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
6. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
7. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
8. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
9. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

10. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
11. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
12. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
13. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
14. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
15. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
16. Összesen 0 0 0 0 0 0 0

Meny-
nyiségi 
egység

Nettó 
egységár

(Ft)

Mind-
összesen

(Ft)% Ft

Szervezési Költség

Elszámolni kívánt 
mennyiség

Nettó költség
(Ft)

Elszámolható ÁFA Összesen
(Ft)

Sorszám Költség megnevezése

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igényelt előlegből finanszírozni kívánt közvetlen költség, anyagköltség (amennyiben van szervezési költség)  

5. tábla 
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2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. db 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
2. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
3. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
4. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
5. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
6. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
7. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
8. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
9. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

10. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
11. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
12. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
13. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
14. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
15. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

alkalom 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

1. db 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
2. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
3. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
4. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
5. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
6. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
7. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
8. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
9. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

10. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
11. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
12. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
13. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
14. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
15. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1. db 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
2. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
3. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
4. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
5. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
6. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
7. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
8. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
9. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

10. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
11. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
12. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
13. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
14. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
15. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1. db 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
2. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
3. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
4. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
5. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
6. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
7. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
8. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
9. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

10. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
11. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
12. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
13. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
14. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
15. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1. db 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
2. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
3. 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0

Szervezési költség mindösszesen 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Meny-
nyiségi 
egység

Nettó 
egységár

(Ft)

Mind-
összesen

(Ft)% Ft

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz

Előlegből elszámolni 
kívánt mennyiség

Nettó költség
(Ft)

Elszámolható ÁFA Összesen
(Ft)

Sorszám Költség megnevezése

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz költsége összesen

Foglalkoztathatósági szakvélemény

Munkába járással kapcsolatos utazási költség

Munkába járással kapcsolatos utazási költség összesen

Szervezési költség

Mindösszesen:

Munkásszállítás költsége

Munkásszállítás költsége összesen
Kisértékű tárgyi eszköz*

Kisértékű tárgyi eszköz költsége összesen

 
Kelt:Rétság, 2015-08-05         

* A közfoglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját nem kell megjeleníteni, amennyiben a 
közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel. 
**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján kis értékű 
tárgyi eszköznek a 200 000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi eszközöket tekintjük. A fentieket a rendelet 2. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi kérelmezők esetében kell alkalmazni: költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű 
előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására 
feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 
társulás. Minden egyéb esetben a 100 000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó tárgyi eszközöket nagy értékű tárgyi eszköznek tekintjük. 

Az anyagköltséget a kis értékű tárgyi eszközök között kell feltüntetni     
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Kelt:Rétság, 2015-08-05            
……………………………………….. 

               kérelmező cégszerű aláírása 
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M U N K A T E R V 
 

6. tábla 
 

kezdete vége

Sergédmunkás Rétság közterületeinek tisztán tartása, képzésen való részvétel 2015.08.13 2015.10.31 20

Ellátandó feladat megnevezése Ellátandó feladat helyszíne
(cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)

Tervezett időtartam Tervezett 
létszám

(fő)

 
 
Kelt:Rétság, 2015-08-05         ……………………………………….. 
                   aláírás 
 
 
 
*Amennyiben azonos tevékenységhez több munkakör kapcsolódik, akkor munkakörönként külön sorban kell feltüntetni 
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c) A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képezni igényelt létszám szakmánkénti és 
képzési típusonkénti bontása.    
 

Kisteljesítményű kazánkezelő 4 fő ................................................................................................................................  

Családellátó 8 fő ..............................................................................................................................................................  

Számítógépes adatrögzítő 8 fő.......................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  
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A tervezett képzések adatai 
7. tábla 

elmélet gyakorlat Ft/fő összesen
1. Kisteljesítményű kazánkezelő 4 2015.08.13
2. Családellátó 8 2015.08.13
3. Számítógépes adtrögzítő 8 2015.08.13
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

20 0

Képzés időtartama
(órában)

Képzés kezdete
(év, hónap, nap)

Képzés költsége
(Ft)

Mindösszesen:

So
rs

zá
m

Képzés megnevezése OKJ száma
Tervezett 
létszám

(fő)
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FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 
 

   

8. tábla 

2015 2016 Összesen 2015 2016 Összesen 2015 2016

segédmunkás 9239 nem nem 20 2015.08.13 2015.10.31 8 100% 4 070 820 4 070 820 549 520 549 520 4 620 340 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

20 4 070 820 0 4 070 820 549 520 0 549 520 4 620 340 0

bér- és SZHA összese
(Ft)

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Igényelt támogatás

munkakör 
megnevezése FEOR

szakképzettség szükséges 
(igen/nem)

munkavezető
(igen/nem)

létszám1

(fő)
kezdete vége

Mindösszesen:

támogatás 
mértéke

(%)

bér2

(Ft)
SZHA

(Ft) napi 
munkaidő
(óra/nap)

 

 
* Az adott munkakörben, azonos időszakban foglalkoztatni kívánt létszámot kell feltüntetni.  
¹ A támogatás alapjaként a közfoglalkoztatottnak járó bér munkaidő-arányos része vehető figyelembe.  
² A támogatás keretében a szociális hozzájárulási adó számolható el. A támogatás igénylésénél figyelembe kell venni a külön jogszabályban biztosított kedvezményt. Támogatásként a 
kedvezménnyel csökkentett SZHA igényelhető. 

 
 

Kelt Rétság, 2015-08-05         ……………………………………….. 
             kérelmező aláírása



 

      

A kérelmező nyilatkozatai 
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének feltételeit teljesítem, vagyis: 

 
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével rendelkezem. 

 
2. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkákra vonatkozóan más szervtől 

díjazásban nem részesülök. 
 

3.  Nyilatkozom, hogy a kérelem olyan feladatok ellátására irányul, melyek ellátására törvény nem ír elő 
közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt. Nyilatkozom továbbá, hogy a 
támogatott költségekre vonatkozóan normatív, illetve egyéb támogatásban illetőleg a képzés, a szociális 
földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a 
közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban - ide 
nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást - nem részesülök. 
 

4. Nyilatkozom, hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg 
nem nyújtottam be benyújtottam 

 
Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban: 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 
5. Kijelentem, hogy áfa levonási joggal 

− nem rendelkezem.  
− rendelkezem, de nem érvényesítem. 
− rendelkezem és érvényesítem azt. 

 
6. Kijelentem, hogy a szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy 

egyéb –megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 
  áll nem áll. 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll a 
szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek. 
 

7. Kijelentem, hogy az álláskereső(k) alkalmazását megelőző három hónapban a támogatással érintett 
munkakörrel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott  

a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)  66. § (8) bekezdés a), c) 
pontjában meghatározott felmondással nem szüntettem meg; 

b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. 
§ (2) alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntettem meg; 

c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján, 
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntetem 
meg. 

8. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatottal azonos vagy hasonló munkakörben 
foglalkoztatott  

a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (8) 
bekezdés a), c) pontjában meghatározott felmondással nem szüntetem meg; 

b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. 
§ (2) alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntetem meg. 
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c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján, 
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntetem 
meg. 

9. Vállalom, hogy a kirendeltség közfoglalkoztatást kizáró okról, illetőleg kizárásról szóló döntésének 
közlését követően a kizárással érintett közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát a kizárásról 
szóló döntés kézhezvételét követő napon, az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint azonnali hatállyal 
megszüntetem.  
 

10. Vállalom a közfoglalkoztatottak képzésben történő részvételének biztosítását a kérelemben megjelölt 
létszámban.  

11. Vállalom, hogy a programhoz kapcsolódó képzés esetén a közfoglalkoztatott és a képző intézmény 
között létrehozott felnőttképzési szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosítom a 
közfoglalkoztatottak képzésben való részvételét. 

12. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással foglalkoztatott 
álláskeresőt az Mt. 214. § (munkaerő-kölcsönzés) alapján. Tudomásul veszem, hogy az Mt. 53. §-ában 
szabályozott munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kizárólag baleset, elemi csapás, súlyos kár, az 
egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében 
alkalmazható. 
 

13. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a kirendeltség által 
kiközvetített álláskeresőt, illetve kiértesített megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyt 
foglalkoztatom. 
 

14. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a folyósított támogatást elkülönített számlán (alszámlán) 
kezelem.5   

15. Vállalom, hogy a folyósított támogatást kizárólag a közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel. 

16. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot legkésőbb a 
hatósági szerződés aláírásakor átadom. 
Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – 
fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet (ek) által záradékolt, beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el.  
 

17. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz 
a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési 
szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 
érintett szervek, valamint más jogosultak hozzáférjenek. 
 

18. Nyilatkozom, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom 
(adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás)6  

 

van     nincs 

 

                                                            

5 Kincstári körbe tartozó közfoglalkoztatóra nem vonatkozik 
6 A megfelelő rész aláhúzandó.. 
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy 
támogatásban nem részesülhetek. 
 

19. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami a kincstár, illetve a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot 
szolgáltat. 
 

20. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók. 
 

21. Nyilatkozom, hogy kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem támogatást. 

 
22. Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és 

dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A kérelmet a Korm. rendelet ismeretében, a fenti 
tartalommal benyújtom 

 
23. A kérelmet polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzatként – ide nem értve a 

közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát – nyújtom be 
igen     nem. 

 
24. Vállalom, hogy a későbbiekben bevezetésre kerülő Közfoglalkoztatási Monitoring Rendszerbe - a 

rendszer bevezetését követően - az előírt adatokat a rendszerhez kiadásra kerülő felhasználói 
dokumentációban meghatározott részletezettséggel és ütemezés szerint feltöltöm. 

 
 
Államháztartáson kívüli kérelmező további nyilatkozata 

 
25.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett nyilatkozatok 

alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése miatt bármely szerv jogerősen 
kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a kérelem elutasításra kerül. 

 
26. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók. 

 
 
Kelt:  Rétság, 2015-08-05          
         
         …………………………… 
              kérelmező aláírása 
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A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat és igazolásokat 
(értelemszerűen, ha a kérelmezőre vonatkozik): 
 
Minden közfoglalkoztató esetében 

− munkaerőigény bejelentő lap 
− a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli  

(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi 
hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni), 

− a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és 
helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli). 

 

Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén 
- aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak 

kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás 
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel 
ellátott másolata. Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges 
becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

 

Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén:  
- igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról 
 

Gazdasági társaság esetén 
− ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy 
eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel 
mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának 
megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata. (A kirendeltség 
kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.) 

− ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési 
(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a munkaadó által az „eredetivel 
mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának 
megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata. 
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő 
okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az 
aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi), 
 

− a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem 
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén 
kell benyújtani), 

− a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által 
elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás 
napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és 
annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján 
kerül sor), 
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az 
esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 



Kérelmező/Ügyszám/ügyiratszám: 
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− Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet 
igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű 
aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban)7. 

 
Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén 

− a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó 
tevékenység bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) 
fentieknek megfelelő másolatai, 

Amennyiben a korábban beadott okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben 
elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

 
– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a 

kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a 
közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)8, 

– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem 
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell 
benyújtani). 

 
Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében 
Cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében: 
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben 

megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás 
mintájának megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el,  
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben 
az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 
– a közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a 

nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 
– cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által 

„az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás 
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel 
ellátott másolata, 

– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem 
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell 
benyújtani),  

– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által elkészített 
másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem 
változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén 
bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor), 

– Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben 
az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

– NAV  által  kiadott,  a  köztartozás mentességet  igazoló  30  napnál nem  régebbi  közokirat,  vagy  a 
kérelmező  által  benyújtott,  cégszerű  aláírással  ellátott  adófolyószámla‐kivonat  (amennyiben  a 
közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)9. 

                                                            

7 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati 
közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra. 
8 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati 
közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra. 
9 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati 
közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra. 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

közszolgáltatási szerződés megkötésére 
 a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-i ülésére 

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

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A Zöld Híd Régió Környezetvédő és Hulladékközpont Kft. jelezte, hogy augusztus hónaptól 
nem üríti ki (szállítja el) a Rákóczi út 20. és 32. szám alatti tároló edényekben gyűjtött hulladé-
kot, mivel az önkormányzat ezért nem fizet  szolgáltatási díjat. A jelzést augusztus 5.-én kaptuk, 
a szerződést augusztus 11.-én küldték meg részünkre. Az önkormányzat ezt megelőzően éve-
kig nem fizetett a hulladék szállításáért. A kft. eljárásának igazi oka nehéz anyagi helyzetében 
keresendő. A kft-vel korábban a település egészére kötött közszolgálati szerződés erre vonat-
kozóan rendelkezést nem tartalmaz. A szolgáltatást 2015. január 1-től kéri megfizetni. 
 
A csatolt, gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szerződés nem tervezett költségvetési többlet-
kiadást okoz, ennek összege ez évben: 309.860.- Ft, (5db 240 l, 1db. 120 l), melyből 3 db. 240 
l-es edény díját továbbszámlázzuk a járási hivatalnak, illetve a vagyonkezelőnek. (Össze-
ge:182.295.-Ft) 
 
Csatolva a szerződés. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 

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

- közszolgáltatásra vonatkozó szerződés (2014) 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. 
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4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (VIII.28.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Zöld Híd Régió Környezetvédő 
és Hulladékközpont Kft-vel a Rákóczi út 20 alatti 4 db 240 l-es, 1 db 120 l-es tároló edényre, 
valamint a Rákóczi út 32. sz. alatti 1db 240 l-es tároló edény ürítésére a komplex hulladékgaz-
dálkodási tevékenységre vonatkozó szerződést. A 309.860.-Ft költségvetési forrást a tartalék 
terhére biztosítja, egyben meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                                                              B változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a Zöld Híd Régió Környezet-
védő és Hulladékközpont Kft-vel a Rákóczi út 20 alatti 4 db 240 l-es, 1 db 120 l-es tároló edény-
re, valamint a Rákóczi út 32. sz. alatti 1db 240 l-es tároló edény ürítésére a komplex hulladék-
gazdálkodási tevékenységre vonatkozó szerződést..  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 
a Nyugat-Nógrád gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodás módo-

sítására 
 a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-i ülésére 

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

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodásának mó-
dosítását azért kell elvégezni, mivel a megállapodás 3/c. pontjában a gesztor székhelyének 
címe Felszabadulás útról Fő útra változott, és a 7. pont esetében pedig az önkormányzati vá-
lasztások miatt változott egyes települések polgármestereinek neve.  

 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 

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

- csatolva a Társulási Megállapodás 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (VIII.28.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodása 3/c. pont és 7. pontjának módosítását a mel-
léklet szerint.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

B változat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a Nyugat-Nógrád Gyermekjó-
léti és Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodása 3/c. pont és 7. pontjának módosítását a 
melléklet szerint.  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

végrehajtási költségekkel kapcsolatosan 
 a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-i ülésére 

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

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A közigazgatási határozatok végrehajtása egyes esetekben pénzügyi akadályokba is ütközik, 
mivel nem áll a jegyző rendelkezésére olyan összeg, amely alapján a hatósági végrehajtást 
elrendelhetné, ha az ügyfél nem hajlandó a végrehajtásra. Ilyen esetek általában ritkán fordul-
nak elő és csak olyan esetekben alkalmaznánk, amikor a végrehajtás elmaradása szélesebb 
közérdeket sért. (Pl.: mániákus szemétgyűjtők stb.) A végrehajtás költségei természetesen ér-
vényesíthetők, de a tapasztalat azt mutatja, hogy csak hosszabb távon hajthatók be. 
 
A fentiek alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a jegyző hatáskörében állapítson meg 
200.000.- Ft keretösszeget, amit csak erre a célra szabadna felhasználni. 
 
Rétság, 2015. augusztus 
 
                                                                                    Dr. Varga Tibor 
                                                                                         jegyző 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- nincs 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 

4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (VIII.28.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a végrehajtási költségekkel kap-
csolatos előterjesztést és közigazgatási határozatok végrehajtására 200.000.- Ft keretösszeget 
állapít meg, mely összeg kizárólag kivételes esetben használható fel és csak végrehajtási költ-
ség megelőlegezésére.  
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
                                                              B változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a végrehajtási költségekkel kap-
csolatos előterjesztést és azt nem fogadja el. 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

közbeszerzési árajánlatra 
 a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-i ülésére 

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

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A képviselő-testület 133/2015 (VII.21.) számú határozat alapján a 2015. évi karbantartási 
feladatok közbeszerzéseinek lebonyolításával megbízta a Márkus és Társai Kft. Az árajánlat a 
csatolt melléklet szerint két javaslatot tartalmaz, mely szerint két közbeszerzés esetén 
1.800.000.-Ft+ÁFA, egy közbeszerzésben 1.200.000.-Ft+ÁFA. Mellékelten csatolom szerződést 
is  

 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 

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

- csatolva a 133/2015 (VII.21.) számú testületi határozat. 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 
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4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (VIII.28.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 133/2015 (VII.21.) sz. testületi 
határozat alapján a Márkus és Társa Kft árajánlatát 1.800.000.- Ft+ÁFA értékben a közbeszer-
zés lebonyolítására. Egyben meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

B változat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 133/2015 (VII.21.) sz. testületi 
határozat alapján a Márkus és Társa Kft árajánlatát 1.200.000.- Ft+ÁFA értékben a közbeszer-
zés lebonyolítására. Egyben meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

C változat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a 133/2015 (VII.21.) sz. 
testületi határozat alapján a Márkus és Társa Kft egyik ajánlatát sem a közbeszerzés 
lebonyolítására. Egyben meghatalmazza a polgármestert a további tárgyalásokkal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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M  E  G  B  Í  Z  Á  S  I  S  Z  E  R  Z  Ő  D  É  S 

 
 
 

amely létrejött a Megbízó 
Rétság Város Önkormányzata  
Cím : 2561 Rétság, Rákóczi út 20.                                               
Számlaszáma: 117411031-15451615-00000000       Adószám : 15735492-2-12 
Telefon: 35/550 100 Fax: 35/550 100 
Képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
valamint a Megbízott 
MÁRKUS és társai Kft Címe: 3100 Salgótarján, Május 1.út 73. 
Cégjegyzékszám:12-09-005186 Adószám: 13930835-2-12 
Telefon: 32/512 100 Fax: 32/412 100 
Számlaszám: 10700220-44115007-51100005 
Képviseli: Márkus Pál ügyvezető 
között az alábbi feltételekkel:  
 
 
1. A megbízás tárgya 
 
1.1.  A Megbízó megbízza a Megbízottat a Rétság Város Önkormányzatának 2015. 

évi karbantartási tervében szereplő feladatok kivitelezőjének kiválasztásával 
kapcsolatos közbeszerzési-lebonyolítói feladatainak ellátásával 
 

1.2. A tervezett beszerzések tárgyai: 
- Kis tornaterem felújítása (feladatterv: 2. pont) 
- Út- és járdaburkolatok felújítása (feladatterv:11-20. pont és 28. pont) 
- Tűzoltóság épületének átalakítása (feladatterv:24-26. pont) 
- CISZ ház kialakítása a József A. utcában (feladatterv: 27. pont) 

 
1.3. A megbízás teljesítése során Megbízott a Megbízó érdekében és képviseletében 

az alábbi feladatokat látja el a megvalósítás tekintetében: 
Az 1. pontban meghatározott tárgyú beszerzések 2 db közbeszerzési eljárás keretében történő, 
teljeskörű közbeszerzési feladatainak ellátása, az eljárás lebonyolítása, ezen belül kiemelten:  

• Az ajánlattételi felhívás tervezetének összeállítása, a Közbeszerzési 
Bizottság munkájában való közreműködés. 

• A felhívás és a műszaki dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) 
alapján a Közbeszerzési Dokumentáció összeállítása.  

• A közbeszerzési eljárásokat megindító felhívások közvetlen megküldése  
• A közbeszerzési események lebonyolítása: 

- A kiegészítő tájékoztatás biztosításában való közreműködés 
- Az eljárás adminisztratív teendőinek ellátása 
- Az ajánlatok érvényességi és alkalmassági vizsgálata, a szakértői javaslat 

írásbeli elkészítése 
- Az értékelési javaslat elkészítése, döntés-előkészítésben való közbeszerzés-

szakmai közreműködés 
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- Eredményhirdetés, összegezés elkészítése 
- Eredményről szóló tájékoztató hirdetményének elkészítése, feladása,  

• Szerződéskötésben való közreműködés; 
• Esetleges jogorvoslati eljárásban való közreműködés; 

 

2. Teljesítési határidő 
  A megbízás tárgyában meghatározott feladatok megvalósulási határideje: 
 
                                      A szerződéskötéstől számított 120 nap 
 

A Megbízott a Megbízó jóváhagyásával a szerződésben foglalt határidőkhöz képest 
előteljesíthet. 

 
 
3. A szerződés összege 
  
    A Megbízási díj: A megbízási díj nettó összege rögzített átalány ár, mely a szerződés teljesíté-

se során és időtartamán belül nem változtatható. 

 

                                                      Megbízási díj: 1.800.000,- Ft   + Á F A,  
                                          azaz: Egymillió-nyolcszázezer forint+ általános forgalmi adó 
 
4. Megbízott teljesítése 

Megbízott a jelen megbízási szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárások 
eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatók elkészítésével teljesít. 

 
 
5. Fizetési feltételek 

A Megbízott által kiállított, Megbízó által ellenjegyzett teljesítés igazolás alapján be-
nyújtott számla a kézhezvételtől számított 30 napon belül átutalással kerülnek ki-
egyenlítésre.  

 
 
6. Egyéb költségek  
    Az eljáráshoz kapcsolódó hirdetmények ellenőrzési költsége a Megbízót terheli. 
 
 
7. Megbízott felelőssége 

    A megbízott teljes felelősséggel tartozik a 1. pontban meghatározott feladatok szerződés szerinti teljesítéséért és a törvényességi 
előírások betartásáért mindaddig, míg Megbízó a Megbízott javaslatával szemben törvényességi kérdésben ellentétes döntést 
nem hoz. 

8. Megbízó tevékenységei 
     8.1. Megbízó a szerződés teljesítéséhez szükséges, a beszerzési feladatot 

pontosan meghatározó közbeszerzési műszaki leírást, építési engedélyt és mű-
szaki (kiviteli terv) dokumentációt a szerződés aláírását követő 3 napon belül át-
adja Megbízott részére. 

     8.2. Megbízó a közbeszerzési eljárás törvényes lefolytatásához szükséges 
közbeszerzési bizottságot működteti, az ülésekről a jegyzőkönyvet elkészíti és a 
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közbeszerzési eljárások lezárásához szükséges döntéseket meghozza a Megbí-
zott folyamatos tanácsadása mellett. 

 
 
9. Kapcsolattartás 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen 
együttműködésre, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak. Kapcsolattartó 
személy a  

 
    Megbízó részéről: 

Név: Fodor Rita      
 Cím:Rétság, Rákóczi út 20.         

Telefon: 35/550 100/115        
 E-mail:  penzugyivezeto@retsag.hu 
  

Megbízott részéről: 
 Név: Márkus Pál 

Cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 73. 
 Telefon: 30/5350144 
 Fax: 32/412 100 
 E-mail:markusp@chello.hu 

 
 
10. Megbízott mellékkötelezettsége 

A Megbízott a szerződés teljesítésének ideje alatt biztosítani köteles a hivatalos köz-
beszerzési tanácsadójának névjegyzékben – hivatalos közbeszerzési tanácsadók 
névjegyzéke – való szerepeltetését. 

 
 

11. A szerződés módosítása 
A felek a szerződést csak kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással módosít-
hatják. 

 
12. A szerződés megszűnése 
Jelen szerződés annak teljesítésével szűnik meg, kivéve a rendkívüli felmondás, elállás 
vagy írásba foglalt közös megegyezéssel történő megszüntetés esetét. 
Megbízó a jelen szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban az elállás időpontjáig 
Megbízott által elvégzett munka ellenértékét, valamint az elállás folytán Megbízottat ért 
kárt megtéríteni. 
A szerződést – a másik fél lényeges szerződésszegése esetén – a sérelmet szenvedett 
fél írásban, rendkívüli felmondással szünteti meg. Ez esetben a megbízás a szerződés 
teljesítése nélkül megszűnik. Felek a szerződés rendkívüli felmondására okot adó szer-
ződésszegésnek elsődlegesen az alábbi eseteket tekintik: 

- Megbízó az esedékessé vált megbízási díjat ismételt írásbeli felszólítás el-
lenére sem teljesíti. 

- Megbízott a közbeszerzési eljárások lebonyolítása során lényeges kése-
delembe esik, és az írásbeli felszólítás ellenére sem szünteti meg a kése-
delmet. 

- Megbízott névjegyzékből való törlése. 
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13. Egyéb rendelkezések 
13.1. Megbízott a jelen eljárással kapcsolatban sem békéltetőként, sem tanúsítóként nem vehet 

részt. 
13.2. Megbízott jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, hogy a Kbt. részletezett 

összeférhetetlenségi körülmények személyével kapcsolatban nem állnak fenn. 
13.3. Megbízott a rábízott feladatok ellátása során birtokába jutott információkat bizalmasan - a 

titoktartási kötelezettség betartásával - kezeli, azt külön felhatalmazás nélkül harmadik 
személynek nem adja át. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megbízottal 
szemben Megbízó a megfelelő jogi szankciókat érvényesítheti. 

13.4. Megbízott a tevékenysége körében esetlegesen okozott kár megtérítéséért a Ptk. szerint 
felel. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a Kbt. és az egyéb vonatkozó jogszabály által 
megkövetelt felelősségbiztosítással. 

13.5. A szerződés teljesítése során - és azzal összefüggésben - keletkezett esetleges vitákat a 
szerződő felek közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége 
esetén a szerződésből eredő viták eldöntésére Felek az alperes székhelye szerinti 
területileg illetékes Bíróságot jelölik meg.  

13.6. Az egyéb nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadóak. 
 
 
Jelen szerződést, mely 4 oldalt tartalmaz, a felek képviselői elolvasás és közös értel-
mezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 eredeti példányban 
jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
      Salgótarján, 2015. augusztus .. 
 
 
 
 
                ...............................................        ...................................................... 
                             MEGBÍZÓ                       MEGBÍZOTT 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

2015. évi RTV fejlesztési támogatás kiegészítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28-i ülésére 

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

 
 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26., a 2015. évi költségve-
tésébe betervezte az elavult technikai eszközök fejlesztését. A jelenlegi állapot szerint külön 
igényelnénk a helyi RTV korszerűsítéshez a mellékelten csatolt levél által felvázolt árajánlat 
alapján fejlesztési támogatást. A kért támogatás összege: bruttó 1.178.643 Ft. A jövő hónapban 
megszűnik a hagyományos VHS kazetták gyártása, ezért nekünk is át kell állnunk egy korsze-
rűbb rögzítésre, ezért nyújtjuk be támogatási kérelmünket. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. augusztus 17. 
 
 
 
          Varga Nándorné 
          igazgatóhelyettes 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok vég-
rehajtása:  
 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  
4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2015. (VIII.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
     „A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár kérelmét az RTV fejlesztési támogatás kiegészítésére, a Képviselő-testület támogatja 
a beruházást és az eszközök beszerzését. 
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     „B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár kérelmét  az RTV fejlesztési támogatás kiegészítésére, a Képviselő-testület nem tá-
mogatja a beruházást és az eszközök beszerzését. 
 
 
 
 
Határidő: 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Tárgy: Fejlesztési támogatás kérése  
 Ügyiratszám: RTV  007 / 2015. 
 Ügyintéző: Majnik Tamás 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 

E-mail: rtv@retsag.hu 
  

 
 

 

 
Tisztelt Igazgató helyettes Asszony! 
 

A Rétsági Televíziónál időszerűvé vált az élő közvetítéseknél használt technika 
korszerűsítése. Mivel az év elején a költségvetésbe betervezett fejlesztési összegeket nem 
kaptuk meg automatikusan, így most külön igénylést nyújtok be a fejlesztéshez szükséges 
összegre. 

Jelenleg a képvágó eszközt és a rögzítő eszközt szeretnénk fejleszteni. Mind az 
Arizona MPS Kft., mind a Studiotech Hungary kifejezetten televíziós szolgáltatásokat és 
felszereléseket forgalmaz, így ettől a két cégtől kértem árajánlatot. 

Az árajánlatok a következőképpen néznek ki: 
 
 Arizona MPS Kft. Studiotech Hungary 
Eszköz: nettó bruttó nettó bruttó 
Datavideo HS-500 479.225.- 608.616.- 558.000.- 708.660.-
Datavideo DN-600 448.840.- 570.027.- 418.500.- 531.495.-
HDD 750GB árban árban 16.400.- 20.828.-
Összesen 928.065.- 1.178.643.- 992.900.- 1.260.983.-
 

Az eszközök alapinformációi: 
 
Datavideo 
HS-500 

4 sávos képkeverő 
kontrollmonitorokkal és beépített audio 
keverővel.  

Datavideo  
DN-600 

Digitális rögzítő egység. Merevlemezre 
rögzít, könnyen archiválhatóak róla a 
felvételek, illetve az utómunkálatok is 
könnyebben elvégezhetőek. A VHS 
videomagnó kiváltására.  

 
HDD 750GB A rögzítőhöz merevlemez.  

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

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



Az Arizona MPS Kft ajánlata a kedvezőbb, így ezt javasolom elfogadásra. Kérem 
tehát, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által üzemeltetett Rétsági Televízió 
részére, nettó 928.065.- forintot azaz bruttó 1.178.643.- forintot a jó, megfelelő, javuló 
működés érdekében, ezen szükséges fejlesztések beszerzését kérném igényelni a képviselő-
testülettől. 
 
Rétság, 2015.07.21. 
 
Köszönettel:      
 
 
 

…………………………………    
    Majnik Tamás 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

a 304/2 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének lehetősége 
 a képviselő-testület 2015. augusztus 28.-i ülésére 

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

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A 304/2 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételét a képviselő-testület a 2015. július 
21.-én tárgyalta, és 137/2015. számú határozatával elutasította, de meghagyta az újratárgyalás 
esélyét, ha a szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját csatoljuk, amelyet jelen előterjesztéssel 
megteszünk. A 2015. július 21.-i előterjesztést egyebekben változatlanul fenntartjuk. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 
 
Rétság, 2015. augusztus 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- 0 2015. július 21. előterjesztés, és a 137/2015. számú határozat. 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 

4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (VIII.28.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 304/2 hrsz-ú ingatlan önkor-
mányzati tulajdonba vételének lehetőségéről készült előterjesztést. 
A képviselő-testület egyetért az ingatlan térítésmentes tulajdonba vételével. Felhatalmazza a 
polgármester az előkészítő munkák elvégzésére és az előzetes megállapodás aláírására.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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                                                              B változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 304/2 hrsz-ú ingatlan önkor-
mányzati tulajdonba vételének lehetőségéről készült előterjesztést. 
A képviselő-testület nem ért egyet az ingatlan tulajdonba vételével.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc                                   Előterjesztést készítette: Farkas Eszter                 

Kölcsey utca közvilágítás bővítése - árajánlat 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28-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 Képviselő-testület többször foglalkozott már a Kölcsey utca külterületi szakaszán megol-
datlan közvilágítás kérdésével. Legutóbb a 2015. április 17-i testületi ülésen az akkor ren-
delkezésre álló árajánlatokat (ELMŰ-Szolg Kft. ill. Packers Energo Light Kft.) a Képviselő-
testület nem fogadta el, felmerült azonban, hogy további árajánlatokat szerezzünk be. Em-
lékeztetőül a korábbi  árajánlatok: 5. 360.924 Ft-ról (ez napelemes világításról), a másik ha-
gyományos megoldással 1.174.750 Ft-ról szólt.  
 
A korábban is árajánlatot adó Packers Energo Light Kft. ismételten megkereste az Önkor-
mányzatot, hogy amennyiben a külterületen a közvilágítás ellátása jelző fény jelleggel is 
elegendő lenne, úgy – a korábban ajánlott 10 db fénytechnika helyett – 3 db LED-es lámpa-
testtel is megoldható lenne a szükséges megvilágítás. 
 
Új árajánlatukat ennek megfelelően adták meg: 3 db napelemes rendszer telepítése 
1.158.000,- +ÁFA + 161.700,- Ft +ÁFA szállítási, felvonulási és szerelési költség, mindösz-
szesen bruttó 1.679.019,- Ft. 
Az új ajánlat szerint a közvilágítás bővítés bekerülési költsége a hagyományos technikával 
közel azonos, azonban az üzemeltetési költsége a telepítést követően elhanyagolható. 
 
A közvílágítás, mint önkormányzati feladat ellátásával kapcsolatos jogszabályok az elmúlt 
időszakban nem változtak, ezért arra az előterjesztés nem tér ki. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az árajánlatról dönteni szíveskedjen. 

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

69/2015. (IV.17.) Kt. határozat  

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Kölcsey utca közvilágítás 
bővítése tárgyában érkezett új árajánlatról készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

„A” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítás bővítésére ér-
kezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a megismert árajánlatot nem fogadja el. 
 
Határidő: értesítésre 2015. szeptember 20. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közvilágítás bővítésére ér-
kezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a megismert árajánlatot elfogadja. A Packers Energo Light Kft-től a 
szerződéstervezetet meg kell kérni, annak elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
Határidő: értesítésre 2015. szeptember 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 Rétság, 2015. augusztus 18. 
 
 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

 
      
 
Záradék: 

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
dr. Varga Tibor 

jegyző 
 

 
  



From: Energo Light  
Sent: Monday, August 03, 2015 5:06 PM 
To: epitesugy@retsag.hu  
Subject: ÚJ napelemes köztér-világítástechnika kiépítési ajánlat ( www.kozvilagitas.com) Packers 
Energo Light Kft - Farkas Eszter részére 
 
 
Kedves hölgyem, 
 
 
A mai napon történt ,ismételt telefoni egyeztetésünkre hivatkozva a már korábban is 
ajánlatban eljutatott „a Kölcsey utca 200m-es szakasz” napelemes  
közvilágítás kiépítése  érdekében, ezúton tájékoztatom ,hogy az egyeztetett 
útszakaszt  - szabványtechnikai előírások szerint,az előző ajánlatunkban is 
feltüntetett  - 10 darab, egyenként 12W-os teljesítményű, ( korlátozott 
sebességhatáron értékelt ,azaz /30km/h) akár, autóút világítására is alkalmas LED-
es  típusú fénytechnikai berendezéssel lehetséges megvilágítani. 
 
- amennyiben, csak jelző fény ellátására van szükségük úgy elegendő 3 db 
egyenként 12W-os teljesítményű fénytechnika telepítése. 
 
- tekintse meg csatolt ajánlatainkat.: 
 
1.) előzőleg már megküldött 
2.) jelző fény ellátása 
 
Bízunk benne,hogy a csatolt ajánlat/ok elegendő támpontot biztosítanak az 
augusztus végén várható testületi ülés kapcsán ,fejlesztési elképzeléseik hathatós 
megvalósításához. 
 
 
A bővebb tájékozódás lehetőségeként, tekintse meg  honlapunkat,ahol 
fényképen is láthatóak technikai 
újításaink.      WWW.kozvilagitas.com      
 
 
Fejlesztéseinket már hazai és nemzetközi szinten is, több fórumon 
elismerték : 
 
 
-2009-2015 Önkormányzat vezető tisztségviselői által kiállított elismerő 
nyilatkozatok  
-2009 Szöul, (Dél Korea) nemzetközi elektrotechnikai világkiállítás - harmadik 
helyezés 
-2011 Budapest, Országos iparkamara vállalkozói gála -év vállalkozása cím 
-2013 Hannover (Németország) európai világítástechnikai szakkiállítás – 
környezetbarát technológia, díj  
 



 
Tisztelettel: Borbély Zsolt tulajdonos, - világítástechnikai referens 
PACKERS ENERGO LIGHT KFT 
zöldenergia 
cím:1223 Bp. Szabadkai út. 13 
web:www.kozvilagitas.com 
email:vilagitas@packers.hu 
 
tel / Fax : 1-229-1521 
mobil:  30-960-9339 
  
  
  
 
 
 

 

A(z) üzenetben nem található vírus. 
Ellenőrizte: AVG - www.avg.com 
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 ( 12W –os  ) Napelemes , szigetüzemű világítástechnika költségvetési árajánlat  --------------------- Eladási egységár - Ft +ÁFA/DB 
Világítás oszlopok – alaphelyének területi kijelölései (munkadíj / db)  kivitelező és megrendelő részéről 
Oszlop- alaphelyek előkészítése  megadott műszaki adatok alapján, (alapásás munkadíjai / db)   megrendelő részéről 
Oszlop-alapvasalatok elhelyezése   (zsaluzás+betonozás-munkadíjai / db)    megrendelő részéről 
Oszlop-alapvasalatok rögzítése       (zsalu+beton-anyagköltségei / db)     megrendelő részéről 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------
Világítási oszlop alapvasalat                                                                                                  
Világítási oszlop / 6000mm. ( egy lámpatartó karral szerelt) 
Napelemtartó szerkezet ( igény szerint 38-42º-ban beállított; 360º fordítható) 
Napelem / 40-50W- (polikristályos) 
SOLAR akku / 12v - 14Ah 
LED-es fényforrás +lámpabúra / 12W (12V-DC) 
töltésszabályzó elektronika DC / 10-30 W/p (MPPT) 
vezérlőelektronika  DC/  10-30 W/p  (szoftvert tartalmaz) 
egyéb szerelvények (rögzítő csavarok,elektromos kábelek,csatlakozók,stb.) 
 

386.000,-/db 
össz: 1.158.000,- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb költségek 
Oszlopszállítás (fuvardíj / 230ft/ km  telephely-telepítési helyszín oda- vissza)     
 - 1 x költség     

32.200,-x1 

Szerelvényszállítás és felvonulási díj             (- 1 x költség ) 44.000,-x1 
szerelvényezési (munkadíj / db)             
oszlop-felállítási (munkadíjak / db)             
beüzemelési (munkadíj/db)                      

28.500,-/db össz:85.500,- 

Összköltség / 3 DB napelemes rendszer 
1.158..000,-Ft+ÁFA + egyéb 
költségek (1x szállítás, 1x felvonulás,) 
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Árajánlat összegzés: 
 
 
 
12W –os  szigetüzemű technika  komplett ár :                 386.000,-Ft+ÁFA / db, azaz 1 158  000,-Ft+ÁFA =      1 470 660,- forint   
 
+ oszlopszállítási költség : (  → célállomás)                      32 200,-Ft+ÁFA / 1x költség , azaz +27% ÁFA =          40 895,- forint 
+ szerelvényszállítás költségek és felvonulási díj :            44.000,-Ft+ÁFA / 1x költség , azaz +27% ÁFA =          55.000,- forint 
+ beüzemelési költségek:                                                    28.500,-Ft+ÁFA /db , azaz  85 500,- Ft+ÁFA, azaz =  108.585,- forint 
  
Mindösszesen :                           =                              1.319700,-FT+ ÁFA, (27%) azaz  bruttó  1.676.019,- forint 
 
 
Ajánlat érvényessége:  2015. 09.30.-ig történő  szerződés esetén, 2015. október.31. 
 
 
 
Borbély Zsolt tulajdonos világítástechnikai referens 
PPAACCKKEERRSS  EENNEERRGGOO  LLIIGGHHTT  KKFFTT  
ZZöölldd  eenneerrggiiaa  
1223 Bp. Szabadkai út. 13 
TEL/FAX: 1-229-1521 

vilagitas@packers.hu 
www. kozvilagitas. com 
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Sétaút-világítás                                                        Csónakázó tavak világítása                                Kertészetek világítása 
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc                Előterjesztést készítette: Farkas Eszter                 

Köztársaság utca vízelvezetése,  
Rétság 030/4-5 hrsz-en lévő vízelvezető árok karbantartása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28-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 

Bányi Zsuzsanna, rétsági lakos a tavalyi évben kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-
testülethez, hogy a 2014. májusában elkészült vízelvezető árok karbantartását kérje. A 
Képviselő-testület 202/2014. (XII. 19.) számú határozatával döntött a kérelemről, és a befo-
gadó árokkal kapcsolatban tisztázandó kéréseket meghatározta.  
 
A Képviselő-testület a kérdések tisztázására határidőként 2015. május 31-t határozta meg. 
A határidőig a helyszíni szemlét megtartottuk, az árok helye meghatározásra került, vala-
mint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint 2014. szeptember 10-től illetékes 
vízügyi hatóságot megkerestük az engedélyezéssel kapcsolatos kérdés tisztázására. 2015. 
május 12-én küldött elektronikus megkeresésünkre válasz nem érkezett, ezért 2015. június 
26-án azonos tartalommal ismételt megkeresést küldtünk postai úton. A Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság válasza 2015. augusztus 10-én érkezett, ezért a kitűzött 
feladatról a Képviselő-testület megalapozott tájékoztatása csak most lehetséges. 
 
A befogadó árok a Rétság 030/4 és 030/5 hrsz-ú földrészleteken, a Kossuth utcai kertek 
végében halad, majd közvetlen a Kossuth utca és a Jenői-patak találkozása előtt a Kossuth 
utcai vízelvezető árokba torkollik. Az árok a Rétság 263 hrsz-ú – Bányi Zsuzsanna tulajdo-
nában lévő – ingatlantól a Kossuth utcai árokig kb. 330 méter hosszú. Funkcióját tekintve a 
Köztársaság utca, valamint a Kossuth utcai kertvégekből összegyűlő csapadékvizet vezet-
né a befogadó árokig. A Rétság 030/4 hrsz-ú erdő földrészlet Bérczi Lászlóné, Máté Emil 
és Máté Emilné rétsági lakosok tulajdona, a 030/5 hrsz-ú erdő tulajdonosa Zomborka Imre 
rétsági lakos. A vízelvezetésre vonatkozó szolgalmi jog egyik ingatlanra sincs bejegyezve. 
 
A befogadó árok szemrevételezés alapján évtizedek óta fennállhat, a növényzet a partján 
megtelepedett, helyenként a medret benőtte, egyes részeken az árok feltöltődött, így lefo-
lyása nem biztosított. A szemle időpontjában – a tavaszi időszak csapadékszegény időjárá-
sa ellenére – az árok szinte teljes hosszában pangóvíz volt található (fenék- és vízszintje a 
patak szintjénél jóval magasabban van), nyilvánvaló, hogy az árok jelen állapotában funkci-
óját nem tölti be. Karbantartásként a növényzet irtása/ritkítása, a meder takarítása szüksé-
ges, valamint a megfelelő működéshez elengedhetetlen a megfelelő fenékszint megállapí-
tása és kialakítása. 
 
A Polgármesteri Hivatal irattárát áttekintve a belterületi vízrendezésre vonatkozó, fellelhető 
iratok között a Köztársaság utca vízelvezetésére illetve a 030/4-5 hrsz-ú ingatlanokat érin-
tően iratanyag nem fellelhető. Rétság város legutóbbi, átfogó belterületi vízrendezésére 
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1977-ben került sor, a város területén található burkolt árkok nagyrészt ekkor készültek, il-
letve ekkor újították fel a Kossuth utca meglévő földmedrét is. Az 1977. évből származó 
„Rétság község belterületi vízrendezéséről” szóló tervdokumentáció a Köztársaság utcára, 
illetve a Kossuth utcai kertvégek víztelenítésével kapcsolatos információt nem tartalmaz. 
 
A szemlét és az irattár áttekintését követően a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
állásfoglalást kértünk, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az árok karbantartásához, 
felújításához szükséges-e vízjogi létesítési engedély, vagy az annak hiányában is elvégez-
hető. 
 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. augusztus 5-én kelt 35100-9601-
2/2015.ált. számú tájékoztatása alapján az árok vízilétesítménynek minősül, és tekintettel 
arra, hogy a felújítandó árok az FKI-KHO nyilvántartásában nem szerepel, felújításához – a 
szükséges mellékletek csatolásával – vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. (ld. melléklet) 

 
 A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket - ideértve az 
engedélyezési terveket (tervdokumentációt) - kell csatolni. Tekintettel arra, hogy az árok 
magánterületen halad, a tulajdonosok hozzájárulása is szükséges az engedélyezéshez. A 
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996 (V.18.) Kormányrendelet 3. §  
alapján - a Vgtv . alapján közcélúnak minősülő vízilétesítmény esetén – a szolgalom alapí-
tását a vízjogi létesítési engedéllyel együtt kell kérni a vízügyi hatóságtól (ebben az esetben 
a tulajdonosi hozzájárulás nem szükséges, de a kártalanításra vonatkozó nyilatkozatot csa-
tolni kell). 
 
A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 
mértékét a vízhasználat jellegétől függően a tervezett beruházás értéke, illetve a víz-
használat mértéke szerint a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgál-
tatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklete alapján az eljáró hatóság 
állapítja meg. Az eljárás időtartama 2 hónap. 
 
Tekintettel a tervezési és az engedélyezési folyamat hosszára – amennyiben a Képvise-
lő-testület az árok karbantartási munkáinak elvégzése mellett dönt - a vízelvezető árok 
karbantartását a jövő évi karbantartási tervbe célszerű felvenni, valamint költségeit a jö-
vő évi költségvetésbe kell tervezni. 

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

202/2014. (XII. 19.) Kt. Határozat  
 

3. Jogszabályi háttér:  

- 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról (Vgtv.) 
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártétele-

inek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó mű-
szaki szabályokról 

- 72/1996 (V.18.) Kormányrendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlá-
sáról 
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4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Köztársaság utca csapa-
dékvízét is elvezető, Rétság 030/4-5 ingatlanokon lévő vízelvezető árok karbantartása tár-
gyában készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

„A” változat 
 

A Rétság 030/4-5 ingatlanokon lévő vízelvezető árok karbantartási munkáit a 2016. évi 
karbantartási tervbe fel kívánja venni, a 2016. évi költségvetésben a munkákra forrást 
biztosít. Az ingatlanok tulajdonosaival a kapcsolatot fel kell venni. 
 
A vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz és a kivitelezéshez szükséges tervdo-
kumentáció tervezési munkáira árajánlatokat kell kérni. A beérkezett árajánlatok alap-
ján a tervező kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt.  
 
Határidő árajánlatokra: 2015. szeptember 30. 
Felelős:    Hegedűs Ferenc  

 
 

„B” változat 
 

A Rétság 030/4-5 ingatlanokon lévő vízelvezető árok karbantartási munkáit nem látja in-
dokoltnak, a 2016. évi karbantartási tervbe nem kívánja felvenni.  

 
 
 Rétság, 2015. augusztus 18. 
 
 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

 
      
 
Záradék: 

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
dr. Varga Tibor 

jegyző 
 

 
  



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor             Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
                     

RENDŐRKAPITÁNY KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28-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 Rétsági Rendőrkapitányság vezetője, Belovai Róbert rendőrkapitány azzal a kéréssel fordult az 
önkormányzathoz, hogy támogassa a rétsági rendőrkapitányság számítástechnikai eszközeinek 
beszerzését. 
Árajánlatot kért egy helyi vállalkozótól a beszerezni kívánt eszközökre, melyet kérelmében részle-
tesen ismertetett. 
A kérelmet csatoltam az előterjesztéshez. 
 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
 
Rétság, 2015. augusztus 19. 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( VIII.28.) KT. HATÁROZATA 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Rétsági Rendőrkapitány kérelmét, 
hogy a rétsági rendőrkapitányság részére számítástechnikai eszközök megvásárlására kért Támo-
gatási összegként átutalással felajánl 3 X 72.740.-Ft-ot, a támogatási szerződés megkötése után.  
A támogatási szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert utólagos tájékoztatási kötele-
zettséggel.   
 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                                                              B változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Rétsági Rendőrkapitány kérel-
mét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző                   Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
  

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28-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 2015. június 19.-i Képviselő-testületi ülésen elvi állásfoglalás született arról, hogy a II.-es számú 
Háziorvosi Szolgálat vállalkozásba adásához a testület hozzájárult. 
 
A változást a Feladat-ellátási szerződésben kell rögzíteni, melyet az előterjesztéshez csatolok. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. augusztus 19. 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 

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

− A Képviselő-testület 118/2015. (VI.19.) számú határozata 

3. Jogszabályi háttér:  
4. Határozati javaslat: 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015.( VIII.28.) KT. HATÁROZATA 
 

A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi ellátásra vonatko-
zó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a PraeMedic Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (2651 Rétság, Radnóti út 4.) 
kötendő Feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. 
 
Határidő: feladat-ellátási szerződés aláírására 2015. augusztus 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Záradék:  
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző  



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor             Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
                     

HOZZÁJÁRULÁS A SPORT PÁLYA ÉS A LÓKOS 2011 KFT. KÖZÖTTI TERÜLETEN LÉVŐ 
FÁK GALLYAZÁSÁHOZ 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28-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 Lókos 2001 Kft. ügyvezetője Krajcsek János azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy 
a futballpálya és a Lókos 2001 Kft. határán lévő fasor balesetveszélyes fáinak kivágását, gallyazá-
sát elvégeztetni szíveskedjenek. 
 
  
A kérelmet csatoltam az előterjesztéshez. 
 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
 
Rétság, 2015. augusztus 19. 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015.( VIII.28.) KT. HATÁROZATA 
 

A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, a futballpálya és a 
Lókos 2001 Kft. közötti területen lévő fasor balesetveszélyes fáinak kivágását, gallyazását támo-
gatja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkálatokat az önkormányzat dolgozóival elvégeztesse.  
 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                                                              B változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Lókos 2001 Kft. ügyvezetőjé-
nek, Krajcsek Jánosnak a kérelmét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző             Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. augusztus 28-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 23. § (3) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot. 

 
2015. június 19.-i ülés 

 
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat 99/ 
Az átdolgozás folyamatban van 

 
Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtá-
suk helyzetéről 100 
Határozat szerint eljárva. 

 
Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről 

101 
Kiegészítés benyújtásra került, elfogadva a július 21-i ülésen (jelen ülésen napirend) 

 
Tájékoztató a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. 
taggyűléséről, illetve a 2014. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról 102 
Határozat megküldve Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Kft-nek 

 
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő használati szerződ
 103 
A döntés, hogy nem változtatunk a 2013. július 17-én aláírt szerződésen 

 
A Wattay család emlékének megörökítése 
 104 
Javaslattevő értesítve lett a döntésről 
Szakértő megbízása a közúti közlekedési szabályok felülvizsgálatára 105 
Határozatról Kőváralja Bt. értesítve lett (VI.22.) 
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A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 106 
Határozatról az Egyesület értesítést kapott 

 
Tűzcsap áthelyezési kérelem 107 
Levél új árajánlat kérésre elment, válasz még nem érkezett 

 
Tájékoztató a szabadságállományokról 108 
Az intézmények vezetői a határozatot kézhezkapták 

 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatás megállapodás módosítása 109 
Aláírásra került a megállapodás mindkét részről 

 
Fakivágási szakvélemény elbírálása 110 
Diósjenő jegyzőjét jelölték ki a kérelem elbírálására 

 
 ÉMÁSZ Hálózati Kft. Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciójához kapcs
dóan a Rétság 04 hrsz. melletti 20 kV-os szabadvezeték áthelyezéséhez tulajdo
hozzájárulás és megállapodás iránti kérelme 
 

111 

Levél elment, válasz még nem érkezett.  
 

Kérelem személyszállítás engedélyezésére Rétság buszpályaudvar és az 
egészségügyi központ közötti távolságon 112 
A határozatot Barna Tibor egyéni vállalkozó megkapta 

 
Közútkezelői hozzájárulás kérés(Hava István kérelme) 

113 
A határozatot a Humán Start Kft. megkapta 

 
Hozzájárulás kérés parkoló kialakításához 

114 A határozat módosításra került a július 21-i ülésen (136/2015.(VII.21.)Kérelmező 
megkapta a határozatot. 

 
Hangár tetőszerkezetének állapotfelmérése 115 
Elutasítva, az értesítés megküldésre került  

 
Városi Sport Egyesület támogatás elszámolásának határidő hosszabbítási ké-
relme 116 
A határozatot az egyesület megkapta, megállapodás mindkét részről aláírásra került 

 
TKB Ad-hoc bizottsághoz érkezett 2015. június havi kérelmek 117 
A Működési Szabályzatban foglaltak szerint eljárva 

 
Dr. Katona Ernő elvi hozzájárulás kérése  118 
A határozat kérelmező részére megküldésre került 
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2015. június 30-i ülés 
Konyha közbeszerzésének elbírálása 119 
A konyha működtetésre átadásra került, szerződés aláírva 

 
Tájékoztatás „Nyári diákmunka elősegítése programról 

120 
A július havi diákmunka rendben lezajlott, jelenleg 5 fő diák dolgozik 

 
Földhaszonbérleti szerződéskötésre kérelem 121 
Döntésről kérelmező az értesítést megkapta 

 
Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme 122 
Döntésről az Egyesület elnöke az értesítést megkapta 

 
Képviselői tiszteletdíj felajánlás 123 
Megállapodás aláírásra került 

 
TKB bizottsághoz érkezett 2015. június havi kérelmek  124 
A Működési Szabályzatban foglaltak szerint eljárva 

 
Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása 125 
Határozatot intézményvezető kézhez vette 

 
2015. július 21. 

2015. évi karbantartási terv (KOVATERV Kft.) 126 
Tervezési szerződés aláírásra került részünkről, még nem érkezett vissza 

 
2015. évi karbantartási terv (Térfigyelő kamerarendszer) 127 
Megállapodás aláírásra került 

 
2015. évi karbantartási terv (Könyvtár WC javítás, lefolyó csövek cseréje) 128 
Szerződés aláírása megtörtént mindkét fél részéről 

 
2015. évi karbantartási terv (Polgármesteri Hivatal fűtési rendszere) 129 
Szerződés aláírásra került mindkét fél részéről 

 
2015. évi karbantartási terv (gyalogátkelőhely kialakítása) Salgóterv  130 
Szerződés aláírásra került 

 
2015. évi karbantartási terv (Művelődési Központ villanyhálózat karbantart.) 131 
Szerződés aláírásra került 
2015. évi karbantartási terv (Járóbeteg Szakellátó Központ fűtési rendszere) 132 
Szerződés aláírása folyamatban van. 
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2015. évi karbantartási terv (közbeszerzési eljárás) 133/ 
(Mai ülés napirendje) 

 
134 Közszolgáltatási szerződés jóváhagyása (Piac udvar fogadóépülete) 

 Szerződés aláírása megtörtént részünkről, még nem érkezett vissza 
135 Döntés rendkívüli támogatási igény benyújtásáról (Zöld Híd Kft.) 

 A pályázat benyújtva augusztus 6. napján 
 

114/2015.(VI.19.) sz. határozat módosítása 136 
Kérelmező a módosításról értesítve lett 

 
304/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adásának lehetősége 137 
Augusztus 28-i  ülés témája 

 
Képviselői tiszteletdíj felajánlás 138 
Megállapodás aláírásra került mindkét részről 

 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015 évi támogatási megállapodás meg-
kötése 139 
Támogatási megállapodás aláírásra került mindkét fél részéről 

 
Hava István egyedi kérelme 140 
Elvi hozzájárulás megadásáról kérelmező értesítve 

 
Laktanya őrzés átmeneti megoldása 141 
Szerződés kötés folyamatban van 

 
TKB döntés jóváhagyása 142 
Működési Szabályzat szerint eljárva 

 
Javaslat a Rétsági Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban a tulajdonosi jogok önkormányza-
ti képviselő útján történő biztosítására 143 

Ügyvezető Igazgató úr a határozati kivonatot kézhez kapta 
 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális  Bizottság  2015. június 16-i ülésén az alábbi részletezés szerint 20 db határoza-
tot hozott: 
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Megnevezés Döntés szám  Biztosított támoga-
tás Ft 

Gyermeknevelési települési támogatás     
- támogatott kére-

lem                                             - - 

- elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: - - 
Települési támogatás megállapítása    

- -       támogatott kérelem 16 db 76.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 3 db - 

           Döntés összesen: 19 db    76.000 Ft 
Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközát-
adásai alapján  

   

- -       támogatott kérelem   
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen: - - 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési 
díj megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem - - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: - - 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszál-
lítása iránti kérelem - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgá-
lat) 

1 db - 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 1 db -  
Temetési Települési támogatás    

- -       támogatott kérelem - - 
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen:    
Születési települési támogatás    

- -       támogatott kérelem - - 
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen: 20 db   76.000 Ft 
  
2 Határozati javaslatok 

 
 „A” változat 

 
/2015.(VIII.28.) KT. HATÁROZAT 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló (2015. június, jú-
lius havi testületi ülés határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót elfogadja. 
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„B” változat 
 

/2015. (VIII.28.) KT. HATÁROZAT 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (2015. június, július 
havi testületi ülés határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót nem fogadja el.  
 
 
Rétság, 2015. augusztus 13. 
 
 

Hegedűs Ferenc 
   polgármester 



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

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

1 oldal a 1 oldalból 

 
Az előterjesztés készítette és előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester                            

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. augusztus 28-i ülésére 

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

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1./ 209/10 hrsz nyilvános WC szennyvízelvezetése 
 
A közszolgáltatási szerződés aláírásra került. A szennyvíz bekötést meg kell terveztetni. Az ehhez 
szükséges tervezői árajánlatot megkértük. 
 
  
2./ 32 hektár földterület Önkormányzati tulajdonba kerülése 
 
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel telefonon tartom a kapcsolatot. Tájékoztattak arról, hogy a 
nyári szabadságolások miatt lassabb az eljárás, azonban biztosítottak arról, hogy a csere akadály-
talanul lezajlik majd. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
 
Rétság, 2015. augusztus 19. 
 
 Hegedűs Ferenc 
     polgármester 

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

2. Jogszabályi háttér:  
3. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA 
 

„A” 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester kiemelt feladatok 
ellátásáról szóló tájékoztatót, azt elfogadja.  
 

„B” 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester kiemelt feladatok 
ellátásáról szóló a tájékoztatót, azt nem fogadja el.   
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