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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosítását kezdeményezzük. Módosítási javasla-
taink: 
 

- A születési támogatás és a temetési segély esetében javasoljuk a támogatás benyújtá-
sára határidő megállapítását. A jelenleg hatályos rendelet nem tartalmaz benyújtási ha-
táridőt, tehát egy sok évvel ezelőtt bekövetkezett haláleset, vagy születés után is nyújt-
ható be segélykérelem. A benyújtási határidőt – a Szociális Bizottsággal egyeztetve - 90 
napban javasoljuk meghatározni. A határidő jogvesztő. 
 

- A születési támogatás esetében – szintén a Szociális Bizottsággal egyeztetve - javasol-
juk a jogosultság jövedelemhatárának 300 %-ról 400 %-ra emelését. Indoka: a kisma-
mák a szülést követő hónapokban még szülési szabadságon vannak, ezt követően kez-
dődik a GYED. A szülési szabadság alatt kapott csecsemőgondozási díj (CSED) maga-
sabb a GYED összegénél. A 90 napos benyújtási határidő bevezetésével nem kizárt, 
hogy lenne olyan család, aki a jövedelemhatár átlépése miatt veszítené el jogosultságát 
a születési támogatásra.  
 

- A szociális tűzifa támogatás igénylésének határidejét is módosítani javasoljuk. A nyár 
végén, ősz elején már tudjuk, hogy került-e kiírásra pályázat, azon az önkormányzat kí-
ván-e indulni. Az elnyert természetbeni támogatás szétosztása a rászorulók között pedig 
csak az elnyert támogatás ismeretében történik meg. Az igénylések benyújtási határide-
jének előrehozásával tudnánk azt biztosítani, hogy mire a tél kezdetére a szociális tűzifa 
szétosztása megtörténjen.  

 
- A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot 2016. július 1. naptól a Nagy-

oroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás tagjaként látjuk el. A változást a helyi rende-
leten át kell vezetnünk. 
 

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. június 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 
-   4/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet 

 

3. Jogszabályi háttér:  

- Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. 

törvény 

4. Rendelet-tervezet 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (      ) önkormányzati rendelete 
A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításá-

ról 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) be-

kezdés b) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján A szociális ellátásokról szóló 15/205. (XI.23.) rendelet 

(továbbiakban R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

A Rendelet 5.§-a kiegészül a (15) bekezdéssel. 
„5.§ (15) A települési támogatás iránti kérelem a 17. § alapján a temetés vagy hamvasztás nap-
jától számított, a 18. § alapján a gyermek megszületéséről számított kilencven napon belül 
nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.” 

 
2.§ 

 
A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„18.§ (1) Születési települési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, akinek szülője vagy 
gondviselője rétsági állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint legalább egy éve élet-
vitelszerűen Rétságon lakok, és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.”   
 

3.§ 
 
A Rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
„22. § (2) c) igénylését az adott év szeptember 1. és október 31. között nyújtja be.”  
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4.§ 

 
A Rendelet 27. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

„27. §  (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak 
szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem ké-
pesek, és róluk nem gondoskodnak. 

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társu-
lás tagjaként látja el.”  

 
5.§ 

 
E rendelet a 2016. július 1. napon lép hatályba.  
 

                         Hegedűs Ferenc                                dr. Varga Tibor  
                    polgármester               jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet ……napon kihirdetésre került.  
        dr. Varga Tibor  
                                                                                                            jegyző 
 

 
 

Indokolás 

Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény jelentős változásokat 
tartalmaz a szociális ellátásokban eljáró szervek vonatkozásában. 2015. március 1. naptól a 
járásokhoz kerül az aktív korúak ellátása, valamint az önkormányzatok anyagi helyzetére bízza 
a jogalkotó, hogy települési támogatás jogcímen milyen ellátásokat vállal, továbbá az ellátások 
biztosítását milyen jövedelemhatárhoz köti. 

Részletes indokolás 

1 .§ 

A születési támogatás és a temetési segély esetében a jelenleg hatályos rendelet nem tar-
talmaz benyújtási határidőt, tehát egy sok évvel ezelőtt bekövetkezett haláleset, vagy szüle-
tés után is nyújtható be segélykérelem. A javasolt határidő határidő jogvesztő. 

 

2. § 
A születési támogatás esetében  javasoljuk a jogosultság jövedelemhatárának 300 %-ról 
400 %-ra emelését. Indoka: a kismamák a szülést követő hónapokban még szülési szabad-
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ságon vannak, ezt követően kezdődik a GYED. A szülési szabadság alatt kapott csecsemő-
gondozási díj (CSED) magasabb a GYED összegénél.  

3.§ 
A szociális tűzifa támogatás igénylésének határidejét is módosítani javasoljuk. Az igénylé-
sek benyújtási határidejének előrehozásával tudnánk azt biztosítani, hogy mire a tél kezde-
tére a szociális tűzifa szétosztása megtörténjen.  

 

4.§ 
A házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot 2016. július 1. naptól a Nagyoroszi 
Közös Szociális Szolgáltató Társulás tagjaként látjuk el. A változást a helyi rendeleten át kell 
vezetni. 

5.§ 
. Tartalmazza a hatályba lépést.  

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény jelentős változáso-
kat tartalmaz. A szociális ellátások terén hatáskör módosításokat tartalmaz, továbbá a képvise-
lő-testületek hatáskörébe utalja, hogy milyen szociális ellátásokat alkalmaz, milyen feltételekkel. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális ellátáso-
kon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót. Az átmenetileg, önhibájukon kívül 
nehéz anyagi helyzetbe került lakosságnak nyújt segítséget. 

2.) Gazdásági, költségvetési hatása jelentős. Jelen rendelet módosításnak nincs költségve-
tési hatása. 

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és 
egészségi hatással nem jár. 

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket 
nem okoz. 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a határidő rögzítésének hiánya ész-
szerűtlen kérelmeket generálhat, nem kerülnek követésre a változások. 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelete 

A szociális ellátások rendjéről 
- egységes szerkezet -  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. § (3) 
bekezdés b) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a 92.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Cím 

                                             ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. A rendelet célja 
1.§ 

A rendelet célja, hogy a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény helyi 
végrehajtásaként, a helyi sajátosságoknak megfelelően, a város költségvetésének és 
teherbíró képességének figyelembevételével meghatározza az önkormányzat által biztosított 
egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági 
feltételeit, azok érvényesítésének garanciáját. 

2. A rendelet hatálya 
2.§ 

(1) A rendelet hatálya kiterjed: 

   a) Rétság Város Önkormányzat közigazgatási területén élő, bejelentett lakóhellyel vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező: 

• magyar állampolgárokra, 

• bevándoroltakra és letelepedettekre, 

• hontalanokra, 

• a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre; 

b) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási 
területén tartózkodó hajléktalan személyekre. 

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében 
a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát 
megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi 
XXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
állampolgáraira is. 

(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad 
mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás 
és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja és a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 



bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

(4)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat által 
szervezett és nyújtott ellátásokra. 

3. Hatáskörök 
3.§ 

(1) A Képviselő-testület e rendeletben, a Szt.-ben és a Gyvt.-ben számára meghatározott 
szociális hatáskörök gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át. 

(2) A Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik: 

a)  méltányossági alapon biztosított ápolási díj megállapítása, 

b) létfenntartási, gyermeknevelési és a rendkívüli települési támogatás megállapítása, 

c) a temetési települési támogatás megállapítása, 

d) a születési támogatás megállapítása, 
e) hajléktalan személyek részére szociális ellátás megállapítása, 
f) ösztöndíj támogatás megállapítása, 

g) szociális étkezés és a házi segítségnyújtás engedélyezése, jogosultsági feltételek 
évenkénti felülvizsgálata, 

h) köztemetés engedélyezése és a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó 
rendelkezés, 

i) tűzifa-támogatás megállapítása. 
 

4.§ 

A Szociális Bizottság az átruházott jogkörben hozott döntéseiről a Képviselő-testületet a 
soron következő ülésén tájékoztatni köteles. 

4. Eljárási szabályok  
5.§ 

(1) A jelen rendeletben meghatározott szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az 
igénylő vagy annak törvényes képviselője kérelmére vagy hivatalból indulhat. 

(2) A kérelmet formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél kell 
benyújtani. 

(3) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele 
azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó 
nyilatkozatot becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat, 
illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat mellékelni. 

(4) A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolások módja: 
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből 

származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme, 
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem 

esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap 
alatt szerzett jövedelem egyhavi átlaga, 

c) alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó 
átlagos jövedelemről, 

d) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat másolatának és az 
utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával az előző háromhavi átlag alapján 



számított nettó jövedelem, 
e) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény, illetve 

átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat 
bemutatása, vagy a folyósító szerv igazolása a teljes havi összegről, az eredeti 
nyugdíjösszesítő bemutatása mellett legalább évente egy alkalommal történő 
becsatolásával, 

f) vállalkozók esetében a NAV igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról 
és személyes nyilatkozat - a vállalkozási forma megjelölésével - az előző 3 hónap 
nettó jövedelem átlagáról, 

g) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén az 
előző 3 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás, 

h) tartásdíj esetében a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj 
megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt 
teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj 
utolsó három havi átvételi elismervénye vagy postai feladóvevénye, 

i) egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző 
tizenkét hónap egy havi átlaga, 

j) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott ösztöndíj 
1/12-ed része. 

(5) A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni: 
a) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
b) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt, 
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás összegét meghaladó részét. 

(6) Hiányosan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adatok 
pótlására. Amennyiben a kérelmező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 

(7) Az e rendeletben szabályozott támogatást igénylők szociális, vagyoni körülményei 
megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, kivéve a 
rendkívüli települési támogatást igénylő kérelmezők és az e § (12) bekezdésében 
felsoroltak esetén. A környezettanulmány szükségességéről a jegyző dönt a hatáskör 
gyakorlójának felhívására. A környezettanulmánynak ki kell terjednie a rendezett 
lakókörnyezet meglétére, kivéve a magánlakás belső rendezettségére. 

(8) A rendezett lakókörnyezet akkor valósul meg, ha a támogatást kérelmező: 
a) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja,  
b) a lakóhelyéhez tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gondoskodik a zöld 

növényzet nyírásáról, metszéséről, és a zöldhulladék megfelelő elhelyezéséről, 
c) a kertet és az udvart gyomtalanítja, szükség esetén portalanítja, 
d) gondoskodik a kerítésen kívül határos terület, járda tisztántartásáról. 

(9) A (8) bekezdésben rögzített feltételek megvalósulását a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézője a kérelem benyújtásától számított tíz napon belül a helyszínen ellenőrzi. A 
támogatást kérő jelentős költségigényű karbantartásra nem kötelezhető. 

(10) A feltételek hiánya esetén a Polgármesteri Hivatal öt napos határidőt jelöl meg, és a 
feltételeket      ismételten ellenőrzi. 

(11) Eredménytelen felhívás esetén fenti határidőt követően nem állapítható meg juttatás. 

 (12) Nem kell környezettanulmányt készíteni a születési, temetési települési támogatás és  



ösztöndíj támogatás megállapításához,  valamint a természetben nyújtott szociális 
ellátások igénybevételéhez. 

(13) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények — különösen a vagyoni és jövedelmi viszonyok — megváltozásáról 15 
napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 

 (14)Az aktív korúak rendszeres ellátásának feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az 
ellátás jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, vagyis az 
életvitelszerűen lakott ingatlan udvarának, kertjének rendjét, a kerítésen kívüli határos 
területet, járdát tisztántartsa, az ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát 
valamint higiénikus állapotát biztosítsa.  

(15) A települési támogatás iránti kérelem a 17. § alapján a temetés vagy hamvasztás 
napjától számított, a 18. § alapján a gyermek megszületéséről számított kilencven 
napon belül nyújtható be. A kérelem benyújtásának az elmulasztása esetén igazolásnak 
nincs helye.1 

6.§ 

(1)  Az önkormányzat által nyújtott méltányossági ápolási díjat a kérelem benyújtásától kell 
megállapítani, és a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjában napi összegekkel 
esedékes. A nem teljes hónapra járó támogatást az ellátás havi összege harmincad 
részének és az ellátási napok szorzata alapján kell megállapítani. 

(2)  A méltányossági ápolási díjat utólag kell folyósítani a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.  

(3)  Az időszakos támogatásként megállapított létfenntartási és rendkívüli települési 
támogatás havi összegét  tárgyhó 5. napjáig kell kifizetni.  

7.§ 

(1) A jelen rendelet alapján megállapított rendszeres szociális ellátásokat  évente felül kell 
vizsgálni. 

(2) A létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatást kérelmező munkanélküli 
személy köteles a közmunkaprogramokban együttműködni az önkormányzattal. Az 
együttműködés megtagadása esetén a létfenntartási és gyermeknevelési települési 
támogatásból a Szociális Bizottság az igénylőt egy évre kizárhatja. 

(3)  A létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatás együttes feltétele, hogy a 
kérelmezőnek ne legyen helyi- és gépjárműadó tekintetében 365 napot meghaladó 
tartozása, továbbá az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása. 

8.§ 

(1)  A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális juttatások folyósítását meg 
kell szüntetni és a Szt. 17.§-a alapján a visszafizetést el kell rendelni. 

(2)  A Szt. 7.§-a alapján az arra rászoruló személynek megállapított települési támogatást, 
és a Szt. 48.§-a alapján végzett köztemetés költségét a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportja köteles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkező 

                                                            
1 Módosította a …/2016. (VI. …) rendelet. Hatályos: 2016. július 1. naptól. 



illetékes önkormányzattól. 

9.§ 
Az adatfelvétel és adatkezelés során be kell tartani a Szt. 18-24. §-ában foglaltakat, 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény előírásait. 
 

II. Cím 
 

PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
10.§ 

Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt., a Gyvt. és a jelen 
rendeletben meghatározott feltételek szerint, ápolási díjat, létfenntartási települési 
támogatást, gyermeknevelési települési támogatást, rendkívüli települési támogatást, 
temetési települési támogatást, születési támogatást, valamint ösztöndíj támogatást állapít 
meg. 

Ápolási díj 

11.§ 

(1) Méltányossági alapon ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a fokozott 
ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és egészségi 
és mentális állapota alapján alkalmas a 18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozója 
ápolására, amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, egyedülálló esetén annak 
160 %-át. 

(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az éves központi 
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításánál, folyósításánál, megszüntetésénél 
értelemszerűen alkalmazni kell a Szt. 42.§, 43.§ és 44. § rendelkezéseit. 

Létfenntartási települési támogatás  

12.§ 

(1) Létfenntartási települési támogatásban részesíthető, aki létfenntartását veszélyeztető 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. 

(2) Létfenntartási önkormányzati támogatásban részesíthető az a személy, aki: 
a) tartósan beteg és ebből eredően jövedelem kiesése keletkezik, 
b) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését veszélyezteti,  
c) baleset, vagy bűncselekmény sértettje és anyagi segítségre szorul, 
d)  közüzemi díjhátralékát önhibáján kívül kiegyenlíteni nem tudja, 
e) nagyobb összegű, előre nem látható vagy tervezhető jelentős többletkiadások 

merülnek fel, melyet önhibáján kívül teljesíteni képtelen, 
f) egyéb, különös méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül. 

(3) Létfenntartási települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve családjában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg: 

a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, 
b) egyedülálló, illetve gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülők esetében az 



öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 

13. § 

(1) A létfenntartási települési támogatás összege évente nem haladhatja meg: 
a) kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő családok esetén gyermekenként a 
mindenkori öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét, 

b) egyéb esetekben, családonként vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. 

(2) A Szociális Bizottság elemi kár vagy baleset esetén az (1) bekezdésben meghatározott 
összegtől eltérhet.  

14. § 

(1) Létfenntartási települési támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is 
megállapítható. Az időszakos támogatásként megállapított létfenntartási települési 
támogatás negyed és félévre szólhat és havonta fizetendő. 

(2) Létfenntartási települési támogatás készpénzben, vagy természetben is nyújtható 
(élelmiszer, közműhátralék stb.). 

Gyermeknevelési települési támogatás 

15.§ 

(1) Gyermeknevelési települési támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a 
gyermeket gondozó család időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető élethelyzetbe került. 

(2) Gyermeknevelési települési támogatásban részesíthető az a gyermek: 
a) akinek a megélhetését a betegsége miatt szükséges eseti gyógyszerköltség 

megfizetése veszélyezteti, 
b) aki a beiskolázás többletköltségeit megfizetni nem tudja, 
c) aki egyéb, külön méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül. 

(3) Gyermeknevelési települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg: 
a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %- 

át, 
b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 180 %-át. 

(4) Gyermeknevelési települési támogatás esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között 
állapítható meg. Különös méltánylást érdemlő esetben gyermeknevelési települési 
támogatásként maximum 10.000 Ft adható. 

(5) Gyermeknevelési települési támogatás készpénzben, vagy természetben - tanszer, 
tankönyv, gyógyszer megvásárlásával stb. - is nyújtható. 

 
Rendkívüli települési támogatás 

16.§ 



(1) Rendkívüli települési támogatást azon szociálisan rászorult személy részére kell 
megállapítani,  aki előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan 
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe (krízishelyzet) került, különösen: 

a) önhibáján kívül tartósan munkanélküli és semmilyen egyéb ellátásban nem részesül, 
jövedelemmel nem rendelkezik, 

b) betegségéből eredő jelentős jövedelem kiesés miatt anyagi nehézségbe kerül, 

c) elemi kár érte, 

d) családjában létfenntartást veszélyeztető haláleset történt, 

e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében, 

f) a gyermek iskoláztatásának biztosítása másképp nem oldható meg, 

g) a gyermek fogadásának előkészítéséhez, 

h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, 

i) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások 
miatt, 

j) akik a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 

(2) A támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is megállapítható. Az 
időszakos támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás maximum egy 
évre szólhat és havonta fizetendő. Havi összege  a 10.000 Ft-ot  nem haladhatja meg. 

  
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában krízishelyzetnek minősül: 

a) hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás, betegség miatt a havi   gyógyszerkiadás 
nagymértékű megnövekedése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, feltéve, hogy a 
kérelmezőnek nincs közgyógyellátási igazolványa, szanatórium, egyéb orvosi ellátás 
igénybevétele, kórházi ápolás, 

b) elemi kár bekövetkezése, 

c) a családban súlyos baleset, rendkívüli haláleset történt, 

d) a kérelmező 3 hónapot meghaladóan semmilyen ellátásban nem részesül 
(nyugdíjazás, munkaviszony megszűnése, egyéb ellátás megszűnése, stb.). 

Temetési települési támogatás 

17.§ 
(1) Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, 

hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési 
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, temetési 
települési támogatást igényelhet. 

(2) Temetési települési támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre 
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének négyszeresét. 

(3) A temetési települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetési 
költségekről kiállított számlák eredeti példányát. A temetési számlákat a kérelmezőnek 



vissza kell adni, melyre rá kell vezetni a megállapított támogatás összegét. 
(4)Nem jogosult temetési támogatásra az, aki hozzátartozóját köztemetéssel vagy szociális 

temetéssel temeti el. Nem jogosult temetési települési támogatásra az a hozzátartozó 
sem, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül. 

(5) A temetési települési támogatás összege 50.000 Ft. 2 
 

Születési települési támogatás 

18.§ 

(1) Születési települési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, akinek szülője vagy 
gondviselője rétsági állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint legalább egy éve 
életvitelszerűen Rétságon lakik, és a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.3 
(2)  A születési települési támogatás összege 25.000 Ft.4 
(3) A támogatást kérelemre, az édesanya részére kell megállapítani. .A kérelemhez 

csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a gyermek és a 
szülő lakcímkártyájának másolatát. 

(4) Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a 
támogatást kifizetni. 

 
                                                            Ösztöndíj támogatás 

19. § 
  
(1) A Képviselő-testület pénzügyi lehetősége függvényében csatlakozik az Oktatási 

Minisztérium kezdeményezésére létrejött Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázathoz. 

(2) A Képviselő-testület elfogadja a mindenkori Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 
pályázati kiírást, ha az abban résztvevők részére anyagi támogatást biztosít a központi 
költségvetés is. 

(3) Ösztöndíjban részesíthető az a Rétság városban állandó lakóhellyel rendelkező 
pályázó, aki 
a) államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, 

mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben 
folytatja tanulmányait (A-típusú pályázat), vagy középfokú nappali tagozatos iskola 
utolsó éves hallgatója (B-típusú pályázat), 

b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 

(4) A kérelmek rangsorolásakor és elbírálásakor, előnyben kell részesíteni azt a 
szociálisan hátrányos helyzetű pályázót,  
a) aki árva, félárva, 
b) akinek családjában az eltartottak száma 3 vagy több fő, 
c) akinek családjában tartósan beteg hozzátartozó van, 
d) aki kollégiumi ellátásban nem részesül. 

                                                            
2 Módosította a 4/2016. (III. 02 ) Önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 03.  naptól 

3 3 Módosította a …/2016. (VI. …) rendelet. Hatályos: 2016. július 1. naptól. 

 

4  Módosította a 4/2016. (III. 02 ) Önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. március 03.  naptól 

 



 (5) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével pályázónként eltérő ösztöndíj 
állapítható meg, melynek havi összege 1.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedhet. 

 

III. Cím 

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 

20.§ 

(1) Az egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális 
ellátásként nyújtható a létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatás. 

(2) Természetbeni ellátások különösen az élelmiszer, tankönyv, tüzelőtámogatás, 
gyógyszer, közüzemi díjak illetve gyermekintézmények térítési díjainak kifizetése. 

Köztemetés 
21.§ 

(1) Ha az eltemettetésre köteles személyt a Szociális Bizottság a köztemetés költségeinek 
megtérítésére kötelezi – kérelemre - részletfizetést engedélyezhet, amelyet a 
köztemetést követő második hónaptól kell megkezdeni és minden hónap 5. napjáig kell 
befizetni. 

(2) Részletfizetés esetén a havi törlesztő részletek összegét a kérelmező vagyoni - 
jövedelmi viszonyai és egyéb szociális körülményeinek figyelembe vételével kell 
meghatározni. 

(3) Amennyiben a részletfizetésre kötelezett kettő havi törlesztő részlet megfizetését 
elmulasztja, a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és a behajtásáról 
intézkedni kell. 

(4) A Szociális Bizottság kérelemre, az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés 
költségének megtérítési kötelezettsége alól 

a) részben mentesíti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri 
el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 
%-át, 

b) egészben mentesíti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő 
esetén a 150 %-át és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik. 

Tűzifa támogatás 

22.§ 

 
   (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendeletben foglaltak alapján 
természetbeni juttatásként egyszeri alkalommal, a rendelet szerint Rétság Város 
Önkormányzata számára megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított 



saját forrás terhére, kérelem benyújtásával, egyedi elbírálás alapján, szociális célú tűzifa 
támogatást nyújt a szociálisan rászorultak részére. 

 

   (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban:  

a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 
annak 200 %-át, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, és 

c) igénylését az adott tárgyév szeptember 1. és október 31. között nyújtja be.5 

  (3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az 
egy főre eső jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.   

  (4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 

a) aktív korúak ellátására, vagy 

b) időskorúak járadékára jogosult, vagy 

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 

 

  (5) A támogatást kérőnek a (4) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.  

 

  (6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani az erre 
rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem mintát az 1. számú függelék 
tartalmazza.  

 

  (7) A  kérelmet el kell utasítani, ha az (1) bekezdés szerinti keretösszeg kimerült, kivéve, ha 
külső forrásból az igény kielégíthető. 

 

IV. Cím 

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK 
23.§ 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat: 
a )  óvodás gyermekek napközbeni ellátását, 

                                                            
5  Módosította a …/2016. (VI. …) rendelet. Hatályos: 2016. július 1. naptól. 

 



b )  gyermekjóléti szolgáltatást, 
c )  a szociálisan rászorulók részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást 

biztosít. 
 

Gyermekjóléti szolgálat 
24.§ 

(1) A gyermekjóléti szolgáltatás az 1997.évi XXXI. törvény 39 - 40. §-ában meghatározott 
feladatainak ellátását a Képviselő-testület — a társult önkormányzatok által létrehozott - 
Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal 
biztosítja. 

(2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, 
együttműködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a védőnőkkel. 

Gyermekétkeztetés 

25.§ 

(1) A gyermekétkeztetés megszervezéséről az önkormányzat a rendelkezésre álló 
(vállalkozásban működtetett) konyhai kapacitás felhasználásával gondoskodik. 

(2) A gyermekétkeztetésért a szülő (gyám, gondviselő) külön önkormányzati rendeletben 
meghatározott térítési díjat köteles az önkormányzat részére havonta megfizetni. A 
térítési díjat az óvodai étkeztetés esetén a Napköziotthonos Óvoda, iskolai étkeztetés 
esetén a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni tárgyhó 15-ig. 

Szociális étkeztetés 

26.§ 

(1) Az önkormányzat étkezést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik 
a napi egyszeri meleg étkezést önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére 
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 

(2) Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, 
egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége 
vagy hajléktalansága miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon 
gondoskodni. A térítési díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni tárgyhó 
15-ig. 

Házi segítségnyújtás 
27.§6 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak 
szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 
képesek, és róluk nem gondoskodnak. 

(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató 
Társulás tagjaként látja el. 

                                                            
6 6 Módosította a …/2016. (VI. …) rendelet. Hatályos: 2016. július 1. naptól. 

 



                                                                         V. Cím 
                                                 SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL 

                                                                          28. § 
(1) A Képviselő-testület az Szt. 58/B.§ (2) bekezdése alapján helyi Szociálpolitikai 

kerekasztalt hoz létre a szociális szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott 
feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében. 

(2) A Szociálpolitikai kerekasztal tagjai: 
- a Szociális Bizottság tagjai, 
- óvodavezető, 
- a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, 
- Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, 
- házi gondozók. 

(3) A Szociálpolitikai kerekasztal évente legalább 1 alkalommal tart ülést. 

VI. Cím 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
29.§  

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. és a Gyvt. valamint az egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 

(2)  E rendelet 2015. december 1-én lép hatályba. 

 (3) E rendelet hatályba lépésével a szociális ellátások rendjéről szóló 2/2015.(II.27.)  
önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

                         Hegedűs Ferenc                                dr. Varga Tibor  
                    polgármester               jegyző 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet ……napon kihirdetésre került.  

        dr. Varga Tibor  
                                                                                                            jegyző 
 

 

 

 

 

Függelék a …/2015. (…….) számú önkormányzati rendelethez  



K É R E L E M 

Tűzifa természetbeni támogatás megállapítására 

Kérelmező neve: …………………………………………………………………………….. 
- anyja neve: ……………………………………………………………………. 
- szül. helye, ideje:………………………………………………………………. 
- lakcíme:……………………………………………………………………….. 
- TAJ száma: …………………………………………………………………… 
- telefonszám (nem kötelező megadni):……………………………………….. 

Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik:  
                         a) tulajdonos          b) bérlő         c)  családtag  d) : ……………………. 
A lakásban vele együtt élő közeli hozzátartozók: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Lakás nagysága: ………………………….m2     Komfort fokozata:    szükséglakás 
           komfort nélküli 
           komfortos 
Szobák száma: ……………………………. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásomat    vegyes fűtéssel,    fával, 
fűtöm.  
(Amennyiben a gáz is be van kötve,  a  gázszámla utolsó három havi számla részét is 
csatolni kell.) 
Kijelentem, hogy: 
a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult: ellátást megállapító határozat száma: 

……………………... 
 
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult: ellátást megállapító határozat száma: 

……………………... 
 
c) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult: ellátást megállapító határozat száma: 

………………. 
 
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagyok jogosult: megállapító határozat 

száma: ………... 
 
e) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek: megállapító határozat száma: 

………………… 
 
A kérelemhez csatolni kell: 
- a család jövedelmét igazoló iratokat, 
- lakbér, albérleti díjról szóló szerződés másolatát. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
Rétság, 201... év……………hó…….nap                        
 
                                                                                         …………………………………. 
                                          kérelmező aláírása 



 
 
 

Indokolás 

Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény jelentős 
változásokat tartalmaz a szociális ellátásokban eljáró szervek vonatkozásában. 2015. 
március 1. naptól a járásokhoz kerül az aktív korúak ellátása, valamint az önkormányzatok 
anyagi helyzetére bízza a jogalkotó, hogy települési támogatás jogcímen milyen ellátásokat 
vállal, továbbá az ellátások biztosítását milyen jövedelemhatárhoz köti. 

Részletes indokolás 

1 .§ 

Konkrétan meghatározza, a szociális ellátásokról szóló rendelet célját. 

2. § 
Meghatározásra kerül a rendelet hatálya. 

3.§ 

Meghatározza a hatásköröket. Átruházott hatáskörben a kérelmek bírálatát a Szociális 
Bizottságra bízza a Képviselő-testület. Ugyanakkor a Szociális Bizottságnak tájékoztatási 
kötelezettséget ír elő a testület soron következő ülésén. 
 

4-9.§ 
Az eljárási szabályok részletes meghatározását tartalmazza. 

10- 19.§ 
A pénzbeli ellátások részletes szabályait tartalmazza: 

- méltányossági alapon megállapítható ápolási díj, 
- létfenntartási települési támogatás, 
- gyermeknevelési települési támogatás, 
- rendkívüli települési támogatás, 
- temetési települési támogatás, 
- születési települési támogatás, 
- ösztöndíj támogatás. 

20-22. § 
A természetben nyújtott szociális ellátások szabályait tartalmazza: 

- köztemetés, 
- tűzifa-támogatás. 

23-27.§ 
A Személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályait tartalmazza: 

- gyermekjóléti szolgálat, 
- gyermekétkeztetés, 
- szociális étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás. 



28.§ 

A szociálpolitikai kerekasztal létrehozásáról, tagjairól rendelkezik. 

29.§ 
A záró rendelkezéseket tartalmazza. Tartalmazza a hatályba lépést és 2/2015.(II.27.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. 

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény jelentős 
változásokat tartalmaz. A szociális ellátások terén hatáskör módosításokat tartalmaz, 
továbbá a képviselő-testületek hatáskörébe utalja, hogy milyen szociális ellátásokat 
alkalmaz, milyen feltételekkel. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális 
ellátásokon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót. Az átmenetileg, 
önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetbe került lakosságnak nyújt segítséget. 

2.) Gazdásági, költségvetési hatása jelentős. 2015. évtől állami támogatást szociális 
feladatihoz nem kap az önkormányzat. Saját forrásból — elsődlegesen a helyi iparűzési 
adóbevételekből — kell biztosítani a szociális kiadások fedezetét. A 2015. évi 
költségvetésben közel 54 millió forint került tervezésre szociális feladatokra. Az 
önkormányzat szociális kiadásait közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel 
kívánja enyhíteni. 

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és 
egészségi hatással nem jár. 

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív 
terheket nem okoz. 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Bizonytalan gazdálkodás, 
intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

SZMSZ függelékének jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat jelen hatályos szervezeti és működési szabályzata 2014. évben felülvizsgá-
latra került. A felülvizsgálat során a korábban hatályos SZMSZ hatályon kívül lett helyezve.   
Az új SZMSZ jelenleg nem tartalmazza a kormányzati funkciókat tartalmazó függeléket. A füg-
geléket aktualizáltuk és javasoljuk 3. számú függelékként a rendelethez csatolni.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. június 08.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati 
rendelet. 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2016. (VI.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló, 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3. számú függelékkel 
(kormányzati funkciók) történő kiegészítéséről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a kormányzati funkciókat tartalmazó 3. számú függeléket jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 

3. számú függelék 
 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) önkor-
mányzati rendelethez 

 
Kormányzati funkciók 

 

Általános közszolgáltatások 

 
Száma Megnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

013210[KD1] Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felada-

tok 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

 

Közrend és közbiztonság 

 
Száma Megnevezése 

031010 Közbiztonság, közrend igazgatása 
 

Gazdasági ügyek 

 
Száma Megnevezése 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
042180 Állat-egészségügy 
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045120 Út, autópálya építése 
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045161[KD2] Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása 
047120 Piac üzemeltetése 

 

Környezetvédelem 

 
Száma Megnevezése 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
 

Lakásépítés és kommunális létesítmények 

 
Száma Megnevezése 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

Egészségügy 

 
Száma Megnevezése 

072111 Háziorvosi alapellátás 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
072311 Fogorvosi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
076010 Egészségügy igazgatása 

 
 
 

Szabadidő, sport, kultúra és vallás 

 
Száma Megnevezése 

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
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082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
083020 Könyvkiadás 
083030 Egyéb kiadói tevékenység 
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 

Oktatás 

 
Száma Megnevezése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096010 Óvodai intézményi étkeztetés 
096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

 

Szociális védelem 

 
Száma Megnevezése 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
104031 Gyermekek bölcsödei ellátása 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményé-

ben[KD3] 
104043 Család és gyermekjóléti központ 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
107052 Házi segítségnyújtás 
107054 Családsegítés 
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

a névhasználat szabályairól 
 a képviselő-testület 2016. június 24.-i ülésére 

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

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A Képviselő-testület tárgysorozatba vette a „Rétság” név használatáról szóló rendelet meg-
tárgyalását, mivel most nincs olyan törvény, amely meghatározná a névhasználattal kapcsola-
tos eljárási rendet. A rendelet alapvető célja ezen túl még, hogy oltalomba részesítse „Rétság” 
nevét. A névhasználat díjmentes, mivel a rendelet hatálya csak Rétság város közigazgatási 
területére terjed ki, így azok a vállalkozások, amelyek Rétság területén kívül működve használ-
ják a Rétság nevet, nem kellene díjat fizetniük, és az önkormányzatnak nem érdeke, hogy a 
helyi vállalkozások hátrányosabb helyzetbe kerüljenek. Ugyanezen okból nem célszerű a kö-
zösségi együttélés alapvető szabályainak módosítása sem, vagyis szankciók alkalmazását a 
rendelet megsértőivel szemben. Különben a bíróságok, közhatalmi szervezetek, amelyek vállal-
kozásokat tartanak nyílván, kötelesek a névhasználatra vonatkozó engedély meglétét vizsgálni. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1 § (2) bekezdése szerint „a jogi sze-
mély jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem 
csupán az emberhez fűződhet”, így a névviseléshez való jog védelme megilleti a jogi személye-
ket is, és a törvény ehhez megfelelő szankciókat is kapcsol.  
 
A képviselő-testület a rendelet tervezetet társadalmi véleményeztetésre bocsátotta. A megadott 
határidő (30 nap) alatt egyetlen vélemény érkezett. (Csatolva.) A vélemény önellentmondásos, 
sértő és megalapozatlan, a javasolt változtatások értelmetlenek, ezért a tervezetet nem módosí-
tottuk. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni vagy 
elutasítani szíveskedjen. 

 
Rétság, 2016. június 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- nincs. 

 



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

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

2 

3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

4. Határozati javaslat: nincs, mivel rendelet elfogadásáról van szó. 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette  Fodor Rita                   Előterjesztő:  Nábelek Anna ügyvezető igazgató 

Tájékoztató a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűlésé-
ről, illetve a 2015. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület munkatervében foglaltaknak megfelelően elkészítettem a Kistérségi 
Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2015. évi mérlegbe-
számoló elfogadásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztéshez csatolok.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. június 15.  
                                                                                                                        Nábelek Anna s.k. 
                                                                                                                       ügyvezető igazgató 
 

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

Előző évek tájékoztatói 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2016. (VI.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 
működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2015. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról 
szóló tájékoztatót. 

 
A Képviselő-testület a beszámolót és a mérlegbeszámolót elfogadja.    
 
Határidő: értesítésre 2016. július 08.  
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

 2015-2016 nevelési év beszámolójához 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 A Napközi Otthonos Óvoda minden nevelési évben elkészíti éves beszámolóját, melyet jóváha-gyásra a Képviselő-testület elé terjeszt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodai csoportszámokat ( 4 csoport), valamint  a  peda-gógusok  ( 8 óvónő) és a munkájukat segítők létszámát ( 5, 5 fő) jóváhagyni szíveskedjen.   Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni  szíveskedjen.  
 
         Vinczéné Szunyogh Judit 
          óvodavezető 
 
 
 
 

 2.   Határozati javaslat:   
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2016. (VI.   .) KT határozata 
 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 

működéséről szóló beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A Képviselő-
testület a rétsági Napközi Otthonos Óvoda óvodai csoportjainak számát a 2016/2017. neve-
lési 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 óvodatitkári létszámot 0,5 főben, a dajkák számát 4 főben határozza meg. 

-  A Képviselő-testület 2016. szeptember 1. naptól engedélyezi a maximális 25 fős csoportlét-
szám legfeljebb 20%-kal való túllépését.  

 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
 

 



                     2015-2016 nevelési év beszámolójához                           K.t. 2016.06.24. ülésére 
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  II. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2016. (VI.  .) KT határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda műkö-
déséről szóló beszámolót és a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó óvodai csoportszámokra, pe-
dagógusok és a munkájukat segítők létszám megállapításáról szóló előterjesztést. A Képviselő-
testület a beszámolót nem fogadja el.   
 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
  

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                                                       Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                            jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. június 24.-i ülésére
Tárgyalja Ülés Szavazás

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Polgármesteri  Hivatal  feladat  és hatásköreit  a  jogszabályok  (törvény,  helyi  rendelet)  és  a
testületek  valamint  a  polgármester  döntései  határozzák  meg.  A köztisztviselők  munkájának
minőségét a testület által évente elfogadott teljesítménykövetelmények előírásai állapítják meg,
melyek  tömören  és  gyakorlatilag  állandó  elvárásként  fogalmazzák  meg  a  feladat  és
hatáskörünkbe  tartozó  munka  szabályszerű  és  határidőre  történő  elvégzését,  udvarias,
szakszerű és gyors ügyintézést, a várakozási idő, az ügyfelek által csatolandó anyagok, iratok,
adatok minimálisra csökkentését.

A hivatal által ellátandó feladatok három fő csoportra oszthatók:
- a testületi döntések előkészítése, végrehajtása,
- az államigazgatási (közigazgatási) hatósági feladatok,
- egyéb feladatok.

A  hivatal  munkájának  minőségét  alapvetően  meghatározza  a  megfelelő  létszámú,
szakképesítéssel  és  gyakorlattal  rendelkező  apparátus,  (végzettség  1.  számú mellékletként
csatolva),  mennyiségét  pedig  a  folyamatos  és  állandó  jogszabályi  változások,  melyek  a
hivatalra  egyre  több  feladatot  rónak.  Az  állandó  jogszabályváltozások  olyan  plusz  terhet
jelentenek  a  köztisztviselőkre,  hogy  szinte  ellehetetleníti  leterheltségük  pontos  mérését  és
megnehezíti  a  törvényességi  kontrollt  is,  valamint,  hogy  mindezek  következtében  nő  a
továbbképzések száma, csökken a tényleges munkára fordítható idő. Vagyis 2014-hez képest
semmisem változott.

A  hivatal  létszáma  2015-ben  nem  változott,  de  a  munkavégzés  feltételei  az  előbbiekben
kifejtettek  miatt  romlottak.  Nehezíti  munkatársaim  helyzetét,  hogy  több  területen  egy
ügyintézőnek egyszerre  több  ügycsoporttal  kel  foglalkoznia.  A specializáció  mindig  növeli  a
munka hatékonyságát.

I. Testületi döntések előkészítése, végrehajtása.

A  testületi  döntések  előkészítése  és  SZMSZ  szerinti  időben  történő  kiküldése  általában
biztosított  volt.  A munkatervben  elfogadott  valamennyi  előírást  általában  ütemezés  szerint
teljesítettünk.  Az  egyes  testületi  üléseken  átlagosan  nőtt  a  napirendek  száma  2014-hez
viszonyítva, de ez nagyrészt az új és folyamatosan növekvő önkormányzati feladatokból adódik.
A  testületi  anyagok  bizottsági  előkészítése  jó.  A  testületi  üléseken  hozott  döntések
végrehajtására  azonnal  intézkedés  történt.  Az  adminisztrátornak évvégére sikerül  kitartó  és
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áldozatos  munkával  elérni,  hogy  az  anyagok  és  rendeletek  határidőben  felterjesztésre
kerüljenek.

2015-ben 30 képviselő-testületi ülés, 23 PVB ülés és 12 SZB ülés volt. A képviselő-testület 277
db. határozatot és 16 rendeletet alkotott. Körülbelül 3ooo oldalnyi előterjesztés készült, melynek
1/6-át  a  jegyző,  1/6-át  az  ügyintézők,  4/6-át  a  jegyző  általános  helyettese  készítette.   Az
előkészítésért  és végrehajtásért  külön köszönet illeti  meg a jegyző általános helyettesét.  Az
SZB ülések előkészítését az igazgatási előadó végezte el jól, akit ráadásul terhelt a szociális
ügyek  jogszabályi  előírásából  fakadó  soron  kívüli  felülvizsgálat  is,  valamint  a  munkaköre
kibővüléséből eredő végrehajtási ügyek is. (Probléma a sok betegállománya.)

A hozott  döntések  száma  mutatja,  hogy  a  testület  feladat  és  hatáskörébe  tartozó  ügyek
számának növekedését, mely egyre nagyobb terhet ró az apparátusra.

II. Közigazgatási, államigazgatási hatósági feladatok

A  hatósági  jogkörök  ellátását  az  apparátus  a  jegyző  felelősségével  végzi.  A  döntések
meghozatala egyre nagyobb figyelmet és időt vesz igénybe, ma már szinte képtelenség egy
jogszabály alapján határozatot hozni. A határidőket sikerült betartani, az ügyintézési határidő
egyszeri meghosszabbítására 2015-ben nem volt szükség. Az ügyfelek késedelmes teljesítése,
nyilatkozatainak hiánya a határidő megszakadását vonja maga után, így a hivatal késedelembe
nem eshet. Az közigazgatási törvény 2016. január 1-től rákényszeríti az apparátust, hogy az
esetek  többségében 8  napon belül  döntést  hozzon,  ez  az  önkormányzati  hatósági  ügyeket
elbíráló  bizottságokat  is  érinti.  Az  iratkezelés  normális  rendben  haladt,  mely  az  ügykezelő
eredményes, jó munkáját dicséri. 

Az építésügy területén látunk el körzeti, járási szintű feladatokat. A két előadó a város ügyeiben
is segítőkész, munkájukra számíthatunk, kiválóan dolgoznak, de várhatóan 2017. január 1-tőlaz
építésügy a járáshoz fog tartozzon.

Az ügyintézőket, a jegyző helyettesét. a jegyzőt is mind többször jelölik ki összeférhetetlenség
okán más településekre egy-egy ügy ellátása érdekében. Ez a tendencia 2015-ben maradt.

Súlyos teher a végrehajtási eljárások lefolytatása. Ezért sok kritika éri (jogosan) a hivatalt, de
véleményem szerint az országos átlagot tartjuk. A megoldás egy járási szintű végrehajtó iroda
létrehozása  lehetne.  (Munkatársaim többsége  helybéli,  ne  várjuk  el  tőlük,  hogy foglaljanak,
árverezzenek stb.)

Az ügyiratforgalom: a 2. és 3. számú mellékletként csatolom az iktatott ügyek számát. Az év
folyamán fellebbezés továbbra sem érkezett. Az ügyiratok száma nő.

A legnagyobb ügyiratforgalmat, mintegy kétharmadát, továbbra is az adós bonyolítja le a helyi
adók beszedésével, nyilvántartásával, behajtásával összefüggésben, körültekintően, alaposan.
Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az ügyiratforgalom nem minden esetben
jelzi a ténylegesen elvégzett munka mennyiségét, vagyis a köztisztviselők nagy része, egyedi
ügyekben dönt, hoz határozatot, és az arra való odafigyelés más irányú összetett gondolkodást
igényel.  Példaként  említhetem  az  anyakönyvi  munkakört,  amelyben  a  köztisztviselő  az
anyakönyvezés  mellett,  más  ügyköröket  is  visz,  nagyszerűen,  pl.:  hagyaték,  a  helyi
rendeletekből  adódó  határozatok  meghozatala,  stb.,  miközben  az  új  feladatokat  is  el  kell
végeznie.

III. Egyéb feladatok

A hivatal feladatainak jelentős részét képezi az önkormányzati intézmények működtetéséhez, a
város üzemeltetéséhez kapcsolódó nem hatósági tevékenység.
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A  pénzügyi  feladatok  igen  összetettek.  A  hatályba  lépett  új  államháztartási  számvitel
gyakorlatilag  megduplázta  a  pénzügyi  dolgozók  munkáját,  a  negyedéves jelentésekből  havi
jelentések  lettek,  a  jogszabályok  ellentmondásossága  néha  az  őrületbe  kergeti  a
pénzügyeseket, segítséget kívülről nem remélhetnek. 2015-ben a hivatalt terhelő ellenőrzések
is  hatványozottan  érték  őket,  az  Ász  kiszolgálása,  beszámolók  készítése  az  elnyert  állami
pályázatokról,  ezek  ellenőrzésének  támogatása,  szinte  kizárólag  őket  terhelte.  Munkájuk
értékeléséhez az egyszerű elismerés már kevés.  Köszönet  illeti  a  pénztárost  is.  A pénzügy
feladata a könyvelésen túl az analitikus nyilvántartások, a kötelezettségvállalással kapcsolatos
nyilvántartások,  az  ingatlankataszter  vezetése,  elkészítik  a  havi  jelentéseket,  a  normatív
támogatások igénylését, elszámolását, egyéb pénzügyi adatszolgáltatás, a költségvetés és a
zárszámadás elkészítése.

A hivatal  végzi az önkormányzat munkaügyi feladatait,  a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos
minden  munkaügyi  feladatot,  a  jogviszony  létesítés,  megszüntetés,  túlóra,  tiszteletdíj
elszámolásokkal kapcsolatos stb. minden feladatot elismerésre méltó ügyintézés mellett.

Sok  plusz  munkát  jelent  a  különféle  statisztikák,  adatszolgáltatások,  jelentések  teljesítése,
különösen úgy, hogy nem egy-két esetben az adatokat azonnalra kérik.

A  fentieken  túl  rendelkezésre  kell  állnunk  a  különféle  ellenőrzések  lebonyolítása,  az
önkormányzatnál folytatott  külső ellenőrzésekre is biztosítani kell  az iratokat,  illetve a segítő
személyzetet. 

Összességében megállapíthatjuk,  hogy  a  törvények  szerinti  ügyintézés  és  a  kérelmek
határidőben történő elvégzéséhez a megfelelő apparátus rendelkezésre áll, de a polgármester
munkájának segítéséhez, az általa szükségesnek tartott feladatok ellátásához továbbra sincs
elég dolgozónk. 
Húsz éve vesszőparipám a köztisztviselők anyagi megbecsülése. Tudom, hogy a közvélemény
munkatársaimat  és  engem  is,  csak  fölösleges  rossznak  tekint,  nem  számíthatunk  olyan
közmegbecsülésre, támogatásra, mint más közalkalmazottak, azonban úgy gondolom, hogy a
társadalmi munkamegosztás részei vagyunk, azaz munkánk nem nélkülözhető. 2008 óta nincs
illetményalap  emelés,  2009-ben  elvették  a  tizenharmadik  havi  bérünket,  és  azóta  az
önkormányzatokra hárul a béremelés terhe. Kérem a képviselő-testületet, hogy munkatársaim
részére fontoljon meg egy évközi béremelést. 
Munkánk elvégzéséhez biztosított  a megfelelő számítógépes kapacitás és a programok, ezt
köszönöm a testületnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom  Önöket,  hogy  a  Magyar  Köztisztviselők,  Közalkalmazottak  és  Közszolgálati
Dolgozók  Szakszervezete  2016.  június  22.-én  8  órától  10  óráig  sztrájkot  hirdetett.  A
sztrájkkövetelés az önkormányzati területre: az illetmények emelése 30 %-al 2016. október 1-
től, mivel a kormány mereven elzárkózott attól, hogy az önkormányzati területen a 8 éve nem
emelt illetményalapot megváltoztassa. 

A köztisztviselők keresetét már messze meghaladta a vállalkozói szférában kialakult jövedelem,
és már a közalkalmazottak jövedelme is meghaladta azt. A köztisztviselők illetménye 8 év alatt
elvesztette vásárlóértéke 30 %-át. Tudatában vagyunk annak, hogy a köztisztviselőket egyetlen
párt sem preferálja, annak ellenére, hogy lényegében a választások után a választók akaratát
hajtjuk végre. Általánosságban sokkal tisztességesebb lenne közölni a köztisztviselőkkel, hogy
a munkájukra nincs szükség, keressenek maguknak más munkahelyet. 
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A  sztrájk  nem  az  önkormányzatok,ellen  irányul,  és  ebben  a  formában  csak  szimbolikus
jelentőségű.  A sztrájkban csak azok a  hivatalok  vehetnek részt,  ahol  van alapszervezete  a
szakszervezetnek.

Kérem,  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  a  beszámolót  megtárgyalni  és  elfogadni
szíveskedjen.

Rétság, 2016. június

                                                                                   dr. Varga Tibor
                                                                                        jegyző

2. Jogszabályi háttér

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- a kormánytisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény,

- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásáról szóló 10/2010. (VI.01.) 
önkormányzati rendelet

3. Határozati javaslat

                     RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK
                                               …./2016. (VI.24.) KT. HATÁROZATA

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Polgármesteri  Hivatal
tevékenységéről készített beszámolót.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat
továbbra  is  szabályszerűen  és  határidőre  a  megszokott  magas  színvonalon  végezzék  el,
továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést.

A Képviselő-testület a köztisztviselők 30 %-os illetményemelését 2016. október 1-től támogatja. 

Határidő: folyamatos, 2016.10.01. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor
  
                                                          ELŐTERJESZTÉS

új státuszok létesítésére a Polgármester Hivatalban
 a képviselő-testület 2016. június 24.-i ülésére

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

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

1.  Azzal  a  kéréssel  fordulok  a  Tisztelt  Képviselő-testülethez,  hogy  munkánk  segítése
érdekében a Polgármesteri Hivatalban 2 fő többletlétszámot biztosítani szíveskedjen. 

A titkársági munkakör a következő feladatokat tartalmazná:
- irattározás, ügykezelés,
- levelezés bonyolítása, postázás,
- jegyzőkönyvvezető helyettesítése,
- telefonkezelés,
- klasszikus titkárnői feladatok, stb.

Az előző titkárnő távozása óta állandó problémákkal küszködünk. A feladat közmunkással nem
tölthető be, mivel erre megfelelő ember nincs, és ha mégis találunk alkalmas személyt, akkor az
alacsony kereset és az alkalmasság miatt azonnal talál magának új munkahelyet. Az állandóan
ismétlődő betanítás pedig más munkától veszi el az időt. Ugyanakkor a feladatok megmaradtak,
azok egy státusszal rendelkező személy munkakörébe való besűrítése sem megoldható.

A másik státusz a műszaki ügyintézői munkakör lenne, aki a következő feladatokat végezné:
- pályázatok figyelése, pályázat írás,
- műszaki felmérések elkészítése, költségvetések készítése,
- az ITS karbantartása,
- katasztrófavédelmi, polgárvédelmi feladatok végzése, stb.

A  létszámbővítés  miatt  módosítani  szükséges  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletét. Kérésem
támogatása esetén a rendeletmódosítást előkészítjük.

A közeljövőben  több  változás  várható.  Egyrészt  a  már  többször  tárgyalt  EU-s  pályázatok
megjelennek, másrészt az építéshatóság átkerül a járáshoz. A hivatal egyértelműen támogatja,
akár  műszaki  ügyintéző  státusz,  akár  a  titkárnői-ügyintézői  státusz  létrehozását.  Kérem  a
megszüntetett státuszok ismételt biztosítását. A műszaki ügyintéző esetében a korábbi dolgozó
jogviszonyát gyermekvállalás miatt nem lehetett megszüntetni. A gyermek áprilisban betöltötte
második életévét. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a kolléganővel, bízva abban, hogy vállalná
a  GYES  melletti  munkába  állást.  A  státuszra  mindenképp  szükség  lesz,  a  költségvetés
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szempontjából  pedig nem közömbös,  hogy a korábbi dolgozónak esetleg felmentési  időt  és
végkielégítést fizetünk, közben pedig új dolgozót veszünk fel. 

Az  elmúlt  évtizedben  folyamatosan  kérés  volt  egy  megfelelő  műszaki  ügyintézői  státusz
létesítése.  GYES-en  van  egy  kolléganőnk,  akinek  a  GYES  letelte  után  felmentési  időt  és
végkielégítést  kell  biztosítanunk.  Nem  tudom  elfogadni  azt  az  érvet,  hogy  a  kormány  a
hivataloktól  vonta  el  a  iparűzési  adóerő-képesség  miatti  bevételeket,  egyrészt  azért  mert
igazságtalan,  másrészt  mert  közfeladatokat  látunk  el,  jóval  a  megengedett  létszám  alatti
apparátussal. A titkárnői munkakörre még nincs konkrét személyre elképzelésünk.

Az előző testületi ülésen elhangzott, hogy Tolmácson a hivatal milyen jó munkát végez. Ennek
egyrészről örülünk, másrészről nem szerencsés más hivatalok munkavégzésének minőségével
példálózni. Tolmácson a képviselő-testület a honlap tanúsága szerint 2016. I. félévében annyi
napirendet tárgyalt, mint a Rétsági testület egy ülésen. Ennyit a példákról. 

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen!

Rétság, 2016. június

                                                                                    Dr. Varga Tibor
                                                                                         jegyző

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

- a 2015. január 23.-i előterjesztés

- a 2015. október 30.-i előterjesztés,

- a 2016. január 22.-i előterjesztés,

- a 2016. február 26.-i költségvetési előterjesztés

- a 2016. május 27.-i előterjesztés.

3. Jogszabályi háttér

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény

- az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII.23.) Korm. r..

4. Határozati javaslat: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (VI.24.) KT határozat

A változat

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  jegyző  létszámbővítésre
vonatkozó kérelmét. 
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A Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatalban  a  létszámbővítést  engedélyezi.  Hozzájárul,
hogy 2 fő ……………. (közép/felsőfokú) végzettségű személy alkalmazásra kerüljön. 

Felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt a az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletének módosítására. 

Határidő: 2016. június 1.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
                                                              B változat

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  jegyző  létszámbővítésre
vonatkozó kérelmét. 

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a létszámbővítést nem engedélyezi. 

Határidő: ----
Felelős:   ----

Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

                                                                                           dr. Varga Tibor
                                                                                                 jegyző
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó      előterjeszti: Dr. Varga Tibor
Többletfeladat ellátásának díjazása

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. június 24.i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. január 22-i  ülésre előterjesztést nyújtottam be álláshely bérének feloldására. A Tisztelt
Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztésemet, amelynek eredményeként a  16/2016. (I.22.)
számú  határozatot  hozta.  A határozat  szerint  a  megüresedett  álláshely  feladatának  ellátását
átszervezéssel kell biztosítanom.

A hivatalomban az átszervezést végrehajtottam, melynek következményeként a távozó ügykezelő
napi feladatait – amelyek a hivatal működéséhez napi szinten nélkülözhetetlenek – a megmaradt 1
fő ügykezelő munkái mellé osztottam ki, 2016. február 1. napjától. A kolléganőre a két munkakör
ellátásából adódóan jelentősen nagyobb munkateher jut, mint az általánosan elvárható. Kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az átszervezést többlet feladatok ellátására módosítsa, ugyanis
ez esetben a megterhelő feladatellátás teljesítése esetén – szintén a testület jóváhagyásával –
lehetőség nyílna az ügykezelő kiemelkedő munkájának díjazására.
A feladatok ellátásáért az ügykezelő részére bruttó 65.000 Ft/hó+ 17.550 Ft járulék elfogadását
javasolom. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  előterjesztésemet  megtárgyalni  szíveskedjen  és
engedélyezze a feladatok többletfeladatként történő ellátását, illetve a javasolt juttatás elfogadását.

2011. évi CXCIX. Törvény (kttv.) 154. §. (2) értelmében a hivatali szervezet vezetője – ide nem
értve a helyettesítést  – rendkívüli,  célhoz köthető feladatot  állapíthat  meg a kormánytisztviselő
részére,  amelynek  teljesítése  a  munkakör  ellátásából  adódó  általános  munkaterhet  jelentősen
meghaladja ( a továbbiakban: célfeladat). A hivatali szervezet vezetője a célfeladat eredményes
végrehajtásáért  – a kormánytisztviselő illetményén felül,  írásban,  a célfeladat  megállapításakor
vagy teljesítésének igazolásakor  – céljuttatást  határoz meg a megállapított  személyi  juttatások
előirányzatán belül. 

Rétság, 2016. június 07.

Dr. Varga Tibor
       jegyző

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

16/2016. (I.22.) számú Kt. határozata

1 oldal a 2 oldalból
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3. Jogszabályi háttér: 

2011. évi CXCIX törvény 154.§.(2)

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(06.24.) KT. HATÁROZATA

A,.
A Képviselő-testület megtárgyalta a többletfeladat ellátásának díjazása című előterjesztést.

A Képviselő-testület – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 154.§.
(2) alapján 2016. február 01. napjától  – az ügykezelő illetményének ……….-ában 
megállapított havi bruttó 65.000 Ft+17.550 járulék díj fedezetét biztosítja az új ügykezelő 
belépéséig.

Határidő:határozat szerint
Felelős: jegyző

B., 
A Képviselő-testület megtárgyalta a többletfeladat ellátásának díjazása című előterjesztést, 
azt nem támogatja. 

Határidő:azonnal
Felelős: jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

                                                                                       Dr. Varga Tibor
                                                                                              jegyző
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1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár - hang- és fénytechnikai rendszer telepítése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében lévő hang- és fénytechnikai rend-
szer felújításra szorul a jobb minőség elérése érdekében. Amennyiben a beadott rendszer ki-
építésre kerül, előnyei: 

- korszerű, a 21. századnak megfelelő technika áll rendelkezésre, melynek előnye, hogy 
komoly technikát igénylő koncertek és előadások alkalmából nem kell ezeket bérelni 

- a jelenlegi berendezések felhasználhatók külső helyszínek hangosítására 
- a hang és fénytechnika a stúdióteremből végezhető 
- a nagyterem (aula) és más termek is elérhetőek lesznek 

 
Árajánlatot a Sound-Magister Rendezvénytechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtott 
be, melyet csatoltunk az előterjesztéshez. Az árajánlat opcionális tételei nélkül javasoljuk a be-
szerzést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 
 
Rétság, 2016. június 14. 
 
 
                                                                                                             Varga Nándorné 
                                                                                                                     ig.h. 
 
 

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

 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
 
 

4. Határozati javaslat 
 
 
 
 



 

2 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2016. (VI.24.) HATÁROZATA 
 
 
      „A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a színháztermi színpad hang- és fénytechnika fejlesztésével kapcsolat-
ban, melyet a Sound-Magister Rendezvénytechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtott 
be. A mellékelt kalkulációt elfogadja. 
 
 
      „B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a színháztermi színpad hang- és fénytechnika fejlesztésével kapcsolat-
ban, melyet a Sound-Magister Rendezvénytechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtott 
be. A mellékelt kalkulációt nem fogadja el. 
 
 
      „C” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a színháztermi színpad hang- és fénytechnika fejlesztésével kapcsolat-
ban, melyet a Sound-Magister Rendezvénytechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyújtott 
be. A mellékelt kalkulációt az alábbi módosításokkal elfogadja:… 
 
Határidő:2016. szeptember 30. 
 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



















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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár – a 2016. évi Gyermeknap megrendezése kap-
csán felmerült költségekről 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi munkatervében betervezte a helyi Városi 
Gyermeknap megrendezését. Az intézmény költségvetésébe viszont a feladaton 0 Ft szerepel. 
A Gyermeknap forgatókönyvét és műsortervét a TKM részletesen tárgyalta, a szerződéseket a 
Vis Major Munkabizottság megtárgyalta, elfogadta. A szerződések alapján a kifizetéseket meg 
kellett ejteni, amit a művelődési központ a saját költségvetésének kulturális részéből meg is tett, 
de a további feladatok ellátása érdekében kérnénk a költségek megtérítését. A kérésünk csak a 
szerződéses programok megtérítésére vonatkozik, mivel az egyéb kifizetéseket az intézmény 
az egyéb helyeken lévő betervezett pénzösszegből kifizette. 
Az alábbi kifizetésekről van szó:  
 1db óriás csúszda, 1 db kicsi légvár, arcfestés, bohóc lufihajtogatással 220.000,- Ft 
 Pintácsi Viki műsora        129.540,- Ft 
 Bohócszínház           61.000,- Ft 
 Kutya Barátok Sport Egyesület        55.000,- Ft 
 Lovagoltatás – (2 lóval)         16.000,- Ft 
 Kovácsolás és foglalkozás         20.000,- Ft 
 Extrém kerékpáros bemutató         25.000,- Ft 
Mindösszesen:         526.540,- Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 
 
 
 
Rétság, 2016. június 14. 
 
 
                                                                                                             Varga Nándorné 
                                                                                                                     ig.h. 
 
 

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

 
 
 

4. Határozati javaslat 
 
 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2016. (VI.24.) HATÁROZATA 

 
 
      „A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a Gyermeknappal kapcsolatban, és a szolgáltatási szerződések ellenér-
tékét a tartalék terhére átutalja. 
      „B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a Gyermeknappal kapcsolatban és a pénzösszeg átutalását nem támo-
gatja. 
 
 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár – a galériához vezető folyosó és a kézműves 
műhely felújítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtárban évek óta szakaszonként felújítás zajlik. A Nagyte-
remből (aula) a Galéria felé vezető folyosó felújítása azért vált szükségessé, mert az oda vezető 
lépcső sajnos balesetveszélyessé vált, az oldalfalak az előző WC-k vízvezetékrendszerének 
elavulása miatt rossz állapotban vannak, több centiméter vastagságon a vakolat lehullott. A régi 
lambéria lebontása szükséges, mivel alatta, ugyanaz a bomlás tapasztalható. A kézműves mű-
hely (polytechnika terem) aljzatának újrarakása indokolt, annak festését is szakemberre kell 
bízni, mivel hosszú évtizedek óta a termek belsejének vakolati rendellenességeit nem rendez-
ték, így a festés maga nem elégséges. A munka elvégzésére vállalkozási szerződés tervezetet 
kaptunk, melyet csatolunk az előterjesztéshez. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 
 
 
 
Rétság, 2016. június 14. 
 
 
                                                                                                             Varga Nándorné 
                                                                                                                     ig.h. 
 
 

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

 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
 
 

4. Határozati javaslat 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2016. (VI.24.) HATÁROZATA 

 
 
      „A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a Galériához vezető folyosó és a kézműves terem aljzatának cseréjére, 
valamint az oldalfalak megújítására, újrafestésére a mellékelt vállalkozási szerződésben leírtak 
alapján, azt elfogadja. 
 
 
      „B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a Galériához vezető folyosó és a kézműves terem aljzatának cseréjére, 
valamint az oldalfalak megújítására, újrafestésére a mellékelt vállalkozási szerződésben leírtak 
alapján azt nem fogadja el. 
 
A szerződés aláírásának határideje: 2016. június 30. 
A munka elvégzésének befejezésének határideje: 2016. augusztus 01. 
 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 

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

Döntés befektetési ajánlatokról 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bankszámlánk szabad pénzeszközöket tartalmaz.Korábban havi lekötésekkel éves szinten 5-6 
millió forint kamatra tudtunk szert tenni. A kamatmértéke az elmúlt években folyamatosan, 
drasztikusan csökkent. 
 
A közelmúltban ajánlatot kaptunk az MKB banktól Kamatozó kincstárjegy vásárlására. Képvise-
lői javaslatra a saját számlavezetőnktől, az OTP Bank Nyrt-től is ajánlatot kértünk. 
 
A Kincstárjegy kamatát nem a forgalmazó pénzintézet határozza meg. A kamatszint jelenleg 
2,25 %, mely heti szinten változhat. A számlavezetés díját mindkét pénzintézet 0,055 %-ban 
határozta meg, mely 50 % kedvezményt jelent a hirdetmény szerintihez képest.  
Az OTP bank további vállalása az, hogy ha futamidő előtt szüntetjük meg a szerződést, az idő-
arányos kamatot szankciók nélkül biztosítja. 
 
A döntésnél figyelembe kell venni azt is, hogy költségvetési számlánkról történő utalás esetén, 
amennyiben idegen banknak utalunk, díjat kell fizetnünk. A díj mértéke 105.700  Ft + 6.000 Ft. 
Az értékpapír megvásárlása díjmentes. 
 
Az elérhető kamat nagysága 100.000.000 Ft esetében 2.250.000 Ft, ha éves szinten kötjük le a 
pénzünket. 200.000.0000 Ft esetében már 5 millió forintos kamatbevételre tehetünk szert. Ja-
vaslom, hogy 2-300.000.000 Ft lekötését. 
 
A kamatszint ebben az esetben sem túl magas, jelenleg ez a legkedvezőbb konstrukció. Az 
értékpapír vásárlással éves szinten 5-7,5 millió forintos bevétel keletkezhet. Többször emleget-
jük, hogy adóerőképességünk miatt nem kapunk állami támogatást kötelező önkormányzati 
feladatainkra. A közvilágítás állami támogatása 5.536.000 Ft, a köztemető állami támogatása 
2.807.748 eFt lenne. Ezt a bevételkiesést tudtánk kompenzálni például a befektetéssel. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. június 15.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2016. (VI.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a befektetési ajánlatokról készí-
tett előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a(z)…………………. Bank …… ajánlatát fogadja el és ………………. Ft 
értékben kíván Kamatozó kincstárjegyet vásárolni ……….. éves futamidőre. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert és Fodor Rita pénzügyi ve-
zetőt az értékpapír megvásárlására 
 
 
Határidő: 2016. július 15. 
Felelős: szöveg szerint 

 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2016. (VI.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a befektetési ajánlatokról készí-
tett előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem kívánja szabad pénzeszközeit befektetni. 
 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc 

Településrendezési eszközök felülvizsgálata 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2016. április 29-én megtartott Képviselő-testületi ülésen döntöttünk a településren-
dezési eszközök felülvizsgálatának elindításáról. A felülvizsgálat érdekében árajánla-
tokat kértünk főépítészi és tervezői tevékenységek ellátására. 
 
Főépítészi tevékenység ellátására 3 db ajánlatot kaptunk a Kenyeres Consulting Ta-
nácsadó Bt-től, Angyalné Wilwerger Józsától és Guzmicsné Csonka Ágnestől. A 
„KISSTERV Településtervezési” Kft. ajánlata a főépítész biztosítását is tartalmazza. 
 
Tervezési munkára szintén 3 árajánlat érkezett a VT (korábban: VÁTI) Városépítési 
Kft.-től, a „KISSTERV Településtervezési” Kft.-től, és a Kovaterv Építész Iroda Kft.-től. 
 
Valamennyi ajánlatot az előterjesztés mellékleteként megküldjük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, főépítészt 
és tervezőt kiválasztani szíveskedjen. 
 
Rétság, 2016. június 15. 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

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

hajtása  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2016. (IV. 29.) számú határozata 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
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4. Határozati javaslatok 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a településrendezési esz-
közök felülvizsgálata című előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának főépítészi munkái-
val megbízza ... főépítészt az ajánlatában szereplő  .... megbízási díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának tervezési munkáival 
megbízza ... Kft-t az ajánlatában szereplő  .... tervezési díjért. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

Rétság, 2016. június 15. 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

dr. Varga Tibor 
jegyző 
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Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc 

építési telkek kialakítása Rétságon 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint az ismeretes, hosszú idő után Önkormányzatunknak sikerült megszereznie a vá-
ros nyugati területén a Magyar Állam tulajdonában lévő, a településrendezési tervben 
tartalék lakóterületként megjelölt (32 ha-os) területet. 
Városunkban telekalakításra évtizedek óta nem volt lehetőség, építési telket nem tu-
dunk ajánlani azoknak, akik városunkba szeretnének költözni, itt szeretnének letele-
pedni. 
A 32 ha-os terület megszerzésével ez az évek óta húzódó probléma orvosolható, bár 
addig, hogy ott építési telkek értékesítésére sor kerülhessen, hosszú megelőző mun-
kára van szükség. Álláspontom szerint a területen több ütemben kellene kialakítani az 
építési telkeket, egyrészt így a költségek is több ütemben jelentkeznének, másrészt ha 
látjuk, hogy van igény a telkekre, akkor folytatható a beruházás. 1. ütemben a Jókai 
utcával párhuzamos utca kialakítását javaslom. 
A jelenlegi településrendezési terv szerinti telekalakítás nem ad lehetőséget a szaka-
szos megvalósításra, a kialakítandó telkek nem túl kedvezőek, így a településrende-
zési terv módosítását javaslom. A módosítás a jelenleg megkezdett felülvizsgálat so-
rán átvezetésre kerülhet. 
A településrendezési terv módosításával párhuzamosan megkezdhető a terület vagy a 
terület egy részének belterületbe vonása és művelésből történő kivonása (a terület 
megtisztítása...), ehhez a lépéshez még nem szükséges a jelenlegi szabályozás mó-
dosítása. 
A belterületbe vonás után a telekosztás előkészítése is megkezdhető, ennek engedé-
lyeztetéséhez azonban már szükséges a szabályozás módosítása. 
A telekosztás elfogadását követően a terület közművesítése, valamint a kialakítandó 
közút is megtervezhető, illetve a kivitelezése elindítható (közbeszerzés kiírható...). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a telekala-
kítás elindítását támogatni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2016. június 16. 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének számos, a terület megszerzésére 
irányuló határozata 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

4. Határozati javaslatok 

„A” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az építési telkek kialakítá-
sa Rétságon című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület egyetért a Rétság, 0148/1-0148/5 hrsz-ú területen építési telkek ki-
alakításával. Elfogadja a Jókai utcával párhuzamos utca kialakítását, egyúttal támogatja a 
településrendezési terv ez irányú módosítását. 
Felkéri a polgármestert a belterületbe vonáshoz és a telekosztáshoz szükséges földmérői 
munkarészhez árajánlat kérésére az alábbi földmérőktől: 

1. Csóri Miklós, 2657 Tolmács, Zarándok utca 19. 
2. Dombai Gábor, 2659 Érsekvadkert, Hunyadi utca 27. 
3. Sági Péter, 2659 Érsekvadkert, Béke utca 16/A. 
4. Zeke Balázs Győző, 2641 Berkenye, Tó utca 12. 

 
Határidő: 2016. július 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta az építési telkek kialakítá-
sa Rétságon című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA 
 
A Képviselő-testület nem támogatja építési telkek kialakítását a Rétság, 0148/1-0148/5 
hrsz-ú területen. 
 
 

Rétság, 2016. június 16. 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

dr. Varga Tibor 
jegyző 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

A RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20-22. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉPÜLETENERGETIKAI  
FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGE 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint tulajdonos is keresi a lehetőségét a Rétság, Rákóczi út 
20-22. szám alatti épületegyüttes energetikai korszerűsítésének lehetőségére. A mai napon 
arról tájékoztattak, hogy a KEHOP-5.2.2 pályázati felhívás keretében el lehetne végezni a mun-
kálatokat. A Rákóczi út 22. szám alatti épületrészben azonban két magántulajdon is található. 
Tájékoztatnak arról, ha meg tudná az önkormányzat szüntetni a magántulajdont, akkor a Kor-
mányhivatal pályázhatna a teljes épület energetikai célú fejlesztésére.  
 
  
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      

 
Rétság, 2016. június 15.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2016. (VI.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Rákóczi út 20-22. 
szám alatti épület épületenergetikai fejlesztési lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a Rákóczi út 22. szám 
alatti épületrészben lévő magántulajdonosokkal, illetve a Nógrád Megyei Kormányhivatal illeté-
kesével előzetes egyeztetéseket folytasson a tulajdonviszony rendezése tárgyában. 
  
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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FELHÍVÁS 
A középületek kiemelt jelentőségű energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás 

hasznosítására 

 

Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései 

 

KEHOP-5.2.2. 

Magyarország Kormányának felhívása a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban nevesített közszféra 
szervezetek vagy közszféra szervezet háttérintézményük

1 által használt vagy vagyonkezelésében lévő 
állami vagy önkormányzati tulajdonú középületek energiahatékonysági felújítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. 

A Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a 
foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése. Ennek elérése érdekében a nem 
közvetlenül gazdaságfejlesztési célt szolgáló programokat is lehetőleg úgy kell megtervezni, hogy azok 
közvetve hozzájáruljanak a növekedés elősegítéséhez. A Partnerségi Megállapodás azonosítja azt az öt 
nemzeti fejlesztési prioritást, amelyek együttes megvalósítása lehetővé teszi az átfogó fejlesztési cél 
elérését. Ezek közül a KEHOP elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság 
növeléséhez járul hozzá. 

A cél elérését a Kormány a költségvetési szervek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen 
felhívásban foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül
2 dönt; 

 a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 
rendelkezésre álló forrás erejéig; 

 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a 
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
3, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak az érintett épületek épületenergetikai fejlesztési 

céljának eléréséhez; 

                                                      
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági 
feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 
2 A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.  
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 
Felhívás további fejezeteiben! 

 



2 
 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet; 

 csak olyan projektet valósítanak meg, amely a (méréssel és/vagy a szakmában általánosan 

elfogadott módszerrel történő számítással igazolható) fosszilis energiahordozó-megtakarítás 

következtében csökkenti hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.  

A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen 
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 
irányadók.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 
továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 
közleményeket!  
  

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 
Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik. Ha ezeket jól szigeteljük, 
és megújuló energiaforrásokat használunk, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is 
megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program e 
felhívása. 

Az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK 
és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv (a továbbiakban: 2012/27/EU irányelv) előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 
között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell 
elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Az irányelv 5. cikke kötelezettségként 
határozza meg a tagállamok részére, hogy a központi kormányzat tulajdonában és használatában lévő 
fűtött és/vagy hűtött épületek összes alapterületének évente legalább 3%-át fel kell újítani (úgy, hogy az 
előírt minimumkövetelményeknek megfeleljen). 

A 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Épületenergetikai Stratégia az 
energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 4. §-a alapján készült, amely a 2012/27/EU irányelv 
4. cikkének való megfelelést szolgálja. A Stratégia a hazai épületállomány műszaki és energetikai 
felméréséből indul ki. Ez alapján bemutatja, hogy a 2020-ig vállalt energiamegtakarítást a hazai 
épületállomány jelentős mértékű felújításával lehet biztosítani. A hazai épületek jelentős részének 
műszaki, hőtechnikai állapota elavult, ennek következtében jelentős energia megtakarítási lehetőség van 
az épületek energiafelhasználásának csökkentésében. A 1601/2015. (IX. 8.) Korm. határozattal elfogadott 
Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve is nagy hangsúlyt helyez a 2020-as 
energiahatékonysági célkitűzés elérése érdekében az épületek energiahatékonyságának javítására. 

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK 
irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/28/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el 
kell, hogy érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 
Tervünkben [2010-2020] a kormány olyan intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél 
magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a megújuló 
energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez. 

Jelen Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni az 
energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló 
energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság fokozásának és az 
energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai 
energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, 
vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen 
konstrukció hozzájárul az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló energiafelhasználás 
fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 

 

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 

fenti célkitűzésnek. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 
 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 62,70 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 33-60 db. 
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1.3. A támogatás háttere 
Jelen felhívást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: ÉFK) szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 
40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják 

hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 

felelniük különösen a következőknek: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak 
önállóan: 

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a felújításban érintett épület, épületek, vagy 

egymással érintkező épületekből álló épületcsoport részén vagy egészén.  

II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése. 

Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: 
III. Napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából 

és/vagy fűtésrásegítésre. 
IV. Biomassza, azon belül mezőgazdasági melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, 

erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes 
felhasználása fűtésre és/vagy fűtésrásegítésre. 

V. Hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy 
fűtésrásegítésre. 

VI. Geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrásegítésre, és/vagy használati melegvíz-
termelésre. 

VII. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-
termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához. 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
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3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek: 
 

Projekt-előkészítés  

Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)  
 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
A felhívás keretében az alábbi beruházási/építéshez kapcsolódó tevékenységek a 3.1.1 alatti 
tevékenységekhez kapcsolódva támogathatóak: 

Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenység: 
Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása. 

Energiamenedzsment rendszerek bevezetésére vonatkozó tevékenység: 
Műszaki, technológiai eszközök (mérő- és szabályozó berendezések) beszerzése, beépítése, 
valamint ezek hálózatba kötéséhez és más, meglévő épületirányítási rendszerekbe 
integrálásához, valamint kiértékelésükhöz szükséges hardverelemek és szoftverek beszerzése. 

 

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 
 

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásnak. 
 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 
 

A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 

tevékenység nem támogatható. 

A KEOP – 7.14.0/15 és a KEOP – 7.9.0/12 konstrukció keretében támogatott projekt-előkészítési 

tevékenységek nem támogathatók. 

 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások  

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások  
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges: 

a.) A projekt általános műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások  
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1. A fejlesztést a vonatkozó szabályozásnak megfelelően kell elvégezni, különös tekintettel az alábbi 
jogszabályokra: 

o az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a 
továbbiakban: TNM rendelet); 

o az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet); 

o az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

o az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet; 

o az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (különös tekintettel 8. § (2)bekezdésében 
foglalt távhőellátásba történő bekapcsolás vizsgálatára).  

2. A projektnek a fejlesztés előtti állapotot bemutató 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján 
számítással készített épületenergetikai tanúsítványon, és a fejlesztéssel elérni kívánt, a  TNM rendelet 
szerint végzett számításokon kell alapulnia. A projekt indikátorait ezen számítások alapján, illetve a 
megújuló energia előállítására beállított kapacitást a gyártó/ hivatalos forgalmazó által kiállított 
dokumentum alapján kell megállapítani.  

3. Az energetikai tanúsítványt és a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó számításokat egy a Magyar 
Mérnöki Kamara névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ 
(épületek energetikai tanúsítása - energetikai tanúsító) vagy a Magyar Építész Kamara 
névjegyzékében szereplő SZÉS6 (illetve jogutód szerinti besorolása) és TÉ jogosultsággal rendelkező 
szakértőnek (a továbbiakban: „ Szakértő tanúsító”) kell elvégeznie. 

4. A világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása csak abban az esetben támogatható, ha a 
fejlesztés után a helyiségek rendeltetésének megfelelő megvilágítása – megvilágítási számítás, illetve 
megvilágítási terv (LED esetén) alapján – biztosított, továbbá a projekt megfelel az MSZ EN 12464-
1:2012, illetve MSZ EN 15193:2008 szabvány követelményértékeinek.  

5. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, 
ha a rendszer megfelel a tervezéskor hatályos hazai jogszabályokban foglalt elvárásoknak.  

6. A megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése, bővítése csak abban az esetben támogatható, 
ha az energiaellátással érintett épület megfelel a rá vonatkozó energetikai követelményeknek. 

7. A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített 
napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó 
inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye. 

8. Az energiamenedzsment eszköznek meg kell felelnie az EN 15232 szabványnak, aktív 
szabályozásra, valamint a projekt indikátorvállalásainak a tényleges, mért adatokkal történő 
összevetésére alkalmasnak kell lennie, és kiépítése az alábbi esetekben kötelező: 
o fűtési rendszerek korszerűsítése; 
o jelentős energiaigényű hűtési illetve szellőztetési gépészeti rendszerek valamint villamos 

nagyfogyasztók üzemeltetése esetén. 
 

b.) A projekt befejezésével kapcsolatos elvárások 

1. A kivitelezési munkák befejezését követően el kell készíteni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 
szerint számítással meghatározott épületenergetikai tanúsítványt és a támogatási szerződésben 
vállalt indikátorok teljesülését alátámasztó számításokat.  

2. A projektnek a kedvezményezett vagy a kedvezményezett konzorcium bármely tagja által aktivált 
beruházás keretében kell megvalósulnia.  

3. Biztosítani kell, hogy a projekttel érintett épület, illetve épületcsoport energiafogyasztása a projekt 
megvalósítását követően épületenként és energiahordozónként mérhető legyen.  

4. Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése, használatának módja 
megkívánja, időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például: olyan 
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intézmények esetében szükséges vizsgálni, ahol az épület használati jellegéből adódóan az épület 
fűtési /hűtési célú energiafogyasztása jelentősen, periodikusan és előre jelezhetően változik.  

5. Napelemes projekt(rész) esetén a záró csomag elfogadásának feltétele a hálózati engedélyessel 
kötött / módosított hálózathasználati szerződés megléte. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 

függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 

tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 

érvényesítésével kapcsolatos elvárások 
 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a 

védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 

környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 

legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

 A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 

munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a 

projektarányos akadálymentesítés4. 

 Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi 

esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv vagy 

többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi 

terv meglétét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésének megfelelően. 

 A támogatást igénylő hozzájárul a projekt szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű 

felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 

3.4.1.3. Egyéb elvárások  
Jelen felhívásban nem releváns. 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 
A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6 mérföldkő 

tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges 

megtervezni. 

                                                      
4 A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.9.3. pontja szerint: „Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási 
költségek elszámolhatók, amennyiben az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására.” 
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Mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, esemény vagy a projekt 
megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény lehet. A mérföldköveknek illeszkedniük kell az 
OP releváns célkitűzéseihez.  

Például: 

 projektfejlesztés során meghatározott dokumentumok rendelkezésre állása 

 kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése. 

 kivitelezés előrehaladás mértékének %-os formában történő meghatározása műszaki ellenőr által 
(pl.: 30%-os, 60%-os, 90%-os részteljesítés és végszámla). 

 műszaki átadás-átvétel. 

 próbaüzem megkezdése. 

A fent felsorolt mérföldkövek opcionálisak, ezektől el lehet térni. Amennyiben a támogatási szerződés 
megkötését követően a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, legalább 1 db mérföldkő a projekt-
előkészítési időszakára kell, hogy essen. A támogatási szerződés hatályba lépése és az első mérföldkő, 
valamint a további mérföldkövek között maximum 6 hónap telhet el a megvalósítás időszakában. 

Támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a kifizetési kérelemhez meghatározott mérföldkövek 
vagy a kifizetési kérelem alátámasztásában rögzített vállalások a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) vonatkozó részei alapján 
teljesültek. 

Minden mérföldkőhöz kifizetési kérelemnek kell kapcsolódnia, de kifizetési kérelem a mérföldkövek 
elérése előtt is benyújtható, megfelelő szakmai alátámasztással. 

 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 

kötelezettségre vonatkozó elvárások 
 

Közbeszerzési kötelezettség:  

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 

közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 

és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.  

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található. 

 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  
 

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése  
 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez akkor igényelhető, ha a 

projekt kezdete a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőző időpontra esik és a 

konzorciumvezető a projekt támogatását szakmailag megalapozottnak és indokoltnak tartja. Megkezdett 
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projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem 

minősül fizikailag befejezettnek. 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1. 
alpontja tartalmazza. 

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 

köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint 

eljárni. 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 
 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés 
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 
hónap áll rendelkezésre. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 

A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 

minősül.  

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. 

pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 

végső határideje a támogatási szerződésben rögzített dátum. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 30 nap. 

 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 
 

A projektek megvalósítási területe Magyarország.  

 

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
 

Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni 
viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a projekt szempontjából ennek megfelelően 
rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatási szerződés 
megkötéséig. 

Jelen Felhívás keretében a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban nevesített közszféra szervezetek vagy 
közszféra szervezet háttérintézményük

5 által használt vagy vagyonkezelésében lévő kizárólagos állami 
vagy önkormányzati tulajdonú középületek támogathatók, kivéve a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság által használt vagy vagyonkezelésében lévő épületeket.  

                                                      
5 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági 
feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 
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3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 
 

Mutató neve Mértékegység Számítás 

További kapacitás megújuló 
energia előállítására MW 

A projekt során létrehozott megújuló energiaforrást 
hasznosító berendezések teljesítményében 
bekövetkezett növekedés, beleértve a villamos és a 
hő teljesítményt.  

Napelem esetén – beépített napelemek névleges 
teljesítményének összege. 

Napkollektor esetén – névleges maximális 
teljesítmény (1000 W/m

2 napsugárzás esetén). 

Biomassza kazán / hőszivattyú esetén – névleges 
teljesítmény 

Geotermikus energia – a projekt hatására 
bekövetkező teljesítménynövekedés 

 

A középületek éves elsődleges 
energia fogyasztásának 
csökkenése 

kWh/év 

Az indikátort a fejlesztés előtti és utáni 
épületenergetikai tanúsítvány alapján szükséges 
számítani (a fejlesztést megelőző és a fejlesztést 
követő állapotok esetén számított összesített 
energetikai jellemzők közti különbségnek az érintett 
épület fűtött alapterületével megszorzott értéke). 

 

Az üvegházhatást okozó gázok 
éves csökkenése 

tonna CO2 
egyenérték 

A megújuló energiafelhasználás növekedése és az 
energia-megtakarítási intézkedések következtében 
elért éves ÜHG csökkenés, amit a fejlesztés előtti és 
utáni épületenergetikai tanúsítvány alapján, illetve 
ahhoz kapcsolódóan szükséges számítani.  

 

Energiahatékonysági 
fejlesztések által elért primer 
energia felhasználás csökkenés 

PJ/év 

Ha az épületen megújuló energiát hasznosító 
rendszer nem kerül kiépítésre: a „középületek éves 
elsődleges energia fogyasztásának csökkenése” 
indikátorból átváltással számítandó. 

Ha az épületen megújuló energiát hasznosító 
rendszer is kiépítésre kerül: az indikátort a fejlesztés 
előtti és csak az energiahatékonyság javításra 
vonatkozó tevékenységeket - 3.1 Támogatható 
tevékenységek bemutatása fejezet A) - 
figyelembevevő energetikai számítások alapján 
szükséges számítani.  
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Mutató neve Mértékegység Számítás 

A megújuló energiaforrásból 
előállított energiamennyiség PJ/év 

Ha kizárólag megújulós fejlesztés valósul meg: az 
indikátort a fejlesztés előtti és utáni épületenergetikai 
tanúsítvány alapján szükséges kiszámítani. 

Ha energiahatékonyságot javító fejlesztés is 
megvalósul: az indikátort az energiahatékonyság 
javításra vonatkozó tevékenységeket - 3.1 
Támogatható tevékenységek bemutatása fejezet A) - 
figyelembevevő és a fejlesztést követő állapotot 
szemléltető energetikai számítások alapján 
szükséges számítani. 

 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett 

kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a 

támogatási szerződésben/támogatói okiratban.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban 

meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior 
esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 
esetén 
Jelen felhívás esetében nem releváns.  

 

3.8. Fenntartási kötelezettség 

 

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

 

3.9. Biztosítékok köre 
 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza. 
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3.10. Önerő 
 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a 

projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös 

vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem 

közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 

nyilatkozattal legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 

8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia. 

 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 

4.1. Támogatást igénylők köre 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban 
felsorolt, az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 

2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt 

energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet) megnevezett Nemzeti Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet Korlátolt Felelősségű Társaság által vezetett konzorciumok, mint támogatást igénylők.  

 Támogatást igénylő konzorciumvezető gazdálkodási forma kódja (GFO): 113. 

 Támogatást igénylő konzorciumi tag(ok) gazdálkodási forma kódja (GFO): 311; 312; 321; 572. 

 

A Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014-2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program 
elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014-2020-as uniós és hazai 
forrásokból megvalósuló beruházásokról szóló 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozattal összhangban, az 
alábbi végső kedvezményezettek a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén megvalósuló fejlesztésekre a 
megjelölt források allokálására kötelezettek:  

 Somogy Megyei Kormányhivatal a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint: 300 millió Ft; 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint: 300 millió Ft; 

 Zala Megyei Kormányhivatal a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint: 300 millió Ft; 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Földművelésügyi Minisztérium és Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint: együttesen 600 millió Ft 

oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztésére; 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint: 500 millió Ft 

egészségügyi intézmények épületenergetikai fejlesztésére.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség. 
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4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 
 

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon támogatást 

igénylő részére, melyek nincsenek nevesítve a 4.1 pontban. 

 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 30-tól, 2016. szeptember 30-ig van lehetőség. 

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. 
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
6 látták 

el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus 

benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai 

szolgáltatás
7
/futárposta-szolgáltatás

8 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) 

igénybevételével a következő címre:  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 
Államtitkárság 

1437 Budapest Pf. 328. 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 

és címét! 

 

                                                      
6 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
7 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás. 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 

 
8
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 

belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete 
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései 
alapján - nem vehető igénybe. 
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4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási 
eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek 
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.  Az ÁÚF 3. pontjában a „Döntés a támogatási 
kérelmekről” szakaszban meghatározottak szerint az irányító hatóság vezetője dönt a projekt 
megvalósítás megkezdhetőségéről. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdéssel 
összhangban jelen Felhívás keretében egy projekt megvalósítása akkor kezdhető meg, ha: 

 a projekt megvalósítása megkezdéséhez szükséges közbeszerzési vagy feltételes közbeszerzési 
eljárás lefolytatását megkezdték, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges 
szerződést megkötötték, 

és 

 jelen Felhívás 3. „A projektekkel kapcsolatos elvárások” pontjában szereplő feltételek teljesítését 
a támogatást igénylő teljes körűen igazolta. 

 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 

kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok   

 

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás 

használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben 
benyújtásra került, 

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint, 
c) Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási 

összeget. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

a) Valamennyi a „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok” pontban nem szereplő, a 

6. fejezet szerint kötelezően benyújtandó dokumentum rendelkezésre áll. 
b) A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott támogatást igénylők körébe tartozik, 

és – az ÁÚF 2.3. pontjában foglalt kizáró ok kivételével – nem tartozik ÁÚF 2. pontja 

szerinti kizáró okok hatálya alá. 
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Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak a támogatási kérelem nem felel meg, 

akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

 

3. Tartalmi értékelési szempontok 

 

 Értékelési szempont 

Minősítés 

(megfelelt/részben 

megfelelt/nem 
felelt meg) 

és/vagy adható 

pontszám 

1. 
Kedvezményezetti 

kör 

A támogatást igénylő a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott 

kedvezményezetti körbe tartozik. 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

2. Igényelt 

támogatás 

összege 

A támogatás összege megfelel a Felhívás 5.3. pont szerinti 
előírásoknak. 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

3. Támogatható 

tevékenységek 

köre 

A támogatási kérelem szerinti támogatható tevékenységek 

köre megfelel a Felhívás 3.1. fejezetben foglaltaknak. 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

4. Kiválasztott 

fejlesztés 

ütemezése 
A megvalósítás ütemezésének realitása 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

5. A támogatási 

kérelem 

koherenciájának 

értékelése 

A támogatási kérelemben szereplő adatok, információk tartalmi 

összhangja 

Megfelelt 
Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a kérelem megfelelt minősítést ér el, amennyiben 

 az 1-4. szempontok mindegyike tekintetében megfelelt minősítést ér el, 
 az 5. szempontok tekintetében részben megfelelt minősítést kap. 

 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

 

5.1. A támogatás formája 
 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 
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5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 
 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb az egyes projektre allokált, a 
mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben meghatározott indikatív forráskeretben meghatározott 
összeg lehet.  

 

5.3. A támogatás mértéke, összege 
 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. 

A támogatás tényleges mértékét a projektfejlesztési szakaszban projektenként szükséges megállapítani, 
az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján. 

A nyújtható támogatás az alábbi összegek közül a legalacsonyabb összeg: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: mindenkor hatályos éves fejlesztési 
keretben meghatározott indikatív forráskeret. 

b) Az alábbi számítás alapján meghatározott összeg: 

Az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a projekt keretében 
tervezett napelem kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 630 000 [Ft/kW]. + a projekt 
keretében tervezett (napelemtől eltérő) egyéb kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 300 
000 [Ft/kW]. 

c) A projekt elszámolható költségeinek meg nem térülő része, az alábbiak szerint: 

TÁM = EK * (1 – DNB/DÖK) 

ahol: 

TÁM = támogatás összege 

EK = projekt elszámolható költsége 

DNB = diszkontált nettó bevétel 

DÖK = projekt diszkontált összköltsége 

 

FIGYELEM!  Amennyiben a projekt elszámolható költsége nem haladja meg az 1 000 000 EUR-t 
és/vagy a projekt eredményeként realizált költségmegtakarítást a működtetésre irányuló támogatások 
ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi, a c) alatti összeg megegyezik a teljes elszámolható 
költséggel. 

 

 

5.4. Előleg igénylése 
 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 
vehető előleg maximális mértéke:  

 közszféra kedvezményezettek esetén a megítélt támogatás 50%-a  
 nem közszféra kedvezményezett esetén 25%-a,  

de legfeljebb egymilliárd Ft. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - 
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tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 

lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 

119. §-ában foglaltak figyelembevételével. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) 

Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 
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5.5. Az elszámolható költségek köre 
 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 

elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 

elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 

költségének. 

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 

részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható 

tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a 

felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a 

támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A 

projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 

hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 

költségét! 

 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, 
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 

képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató 

tartalmazza a Felhívásban szereplő korlátok figyelembevételével.  
 

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen Felhívásban alkalmazott „költségkategóriák”, „költségtípusok” és 
„költségelemek” nem feleltethetők meg a Kedvezményezett könyveiben szereplő költségsoroknak. A 
projekttervben alkalmazott költségbesorolás csak jelen támogatási rendszer keretén belül értelmezendő, 
célja a projekt költségvetés strukturálása és a kifizetési igénylések ellenőrzésének megkönnyítése. 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

 

A) Projekt-előkészítés költségei 

Előkészítés címén, főszabály szerint a támogatott projekt Támogatási Szerződésben rögzített kezdete 
előtt – de az elszámolhatósági időszakon belül – keletkezett költségek számolhatóak el. 

A projekt megvalósítás tényleges kezdetét követően felmerülő, de a támogatott beruházás előkészítési 
tevékenységéhez kapcsolódó költségek szintén elszámolhatóak.  

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően keletkezett előkészítési költségek 
akkor számolhatók el, ha a konzorciumvezető a projekt támogatását szakmailag megalapozottnak és 
indokoltnak tartja. 

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet hatályba lépését követően keletkezett előkészítési költségek akkor 
számolhatók el, ha a vonatkozó szerződés a konzorciumvezető részvételével vagy jóváhagyásával történt 
(köz)beszerzési eljárás eredménye. 

 
1. Projekt-előkészítés 

A 3.1. pont alatt megjelölt a „Projekt-előkészítés” támogatható tevékenységgel kapcsolatban a 
„Projekt-előkészítés költségei” költségkategórián belül az alábbi Költségtípusok keretében 
számolhatók el a költségek: 
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 Az „Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége” költségtípus 
keretében: 
o „Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett 

szolgáltatásként” költségelemhez,  
és/vagy 

o „Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége saját teljesítésben” 
költségelemhez  
kapcsolódóan elszámolható: 
- szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítésének költsége 

(elvi engedélyes tervek, építési engedélyes tervek, kiviteli tervek és/vagy tendertervek, 
műszaki beavatkozási tervek) és ezek hatósági díjának költségei, 

- a Felhívás által előírt kötelező mellékletek elkészítésének költsége, 
- tervellenőr költsége, amennyiben alkalmazása jogszabály alapján kötelező, 
- egyéb hatósági díjak, adók, illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a 

Kedvezményezettet terhelik.  

 A „Közbeszerzés költsége” költségtípus keretében: 
o „Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként” költségelemhez,  

és/vagy 
o „Közbeszerzés költsége saját teljesítésben” költségelemhez  

kapcsolódóan elszámolható: 
- közbeszerzési szakértő költsége,  
- közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége, 
- közbeszerzési eljárási díj (közzétételi díj). 

 

A 3.1. pont alatt megjelölt a „Projekt-előkészítés” támogatható tevékenységgel kapcsolatban a 
„Projektmenedzsment költség” költségkategórián belül az alábbi Költségtípusok keretében 
számolhatók el a költségek: 
 A „Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása” költségtípus keretében: 

- általános menedzsment feladatok költsége, 
- jogi szakértő költsége, 
- műszaki szakértő költsége. 

 A „Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja” költségtípus 
keretében: 
- általános menedzsment feladatok költsége (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. 

melléklet 3.8.1.1- 3.8.1.4 pontjai szerint), 
- jogi szakértő költsége, 
- műszaki szakértő költsége. 
 
FIGYELEM!  
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága 
tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 
pontjában foglalt előírásokat. 
Közszféra szervezet kedvezményezettek a Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 
szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást 
állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, 
amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 
100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

 
Az egyes költségtípusok keretében elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
előírásokat az 5.7 pont tartalmazza 
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B) Beruházáshoz kapcsolódó projektmegvalósítási költségek 

A projekt-megvalósítási szakaszban kizárólag a támogatható tevékenységekkel összhangban lévő 
költségkategóriákra, költségtípusokra igényelhető támogatás.  

A megvalósítás során felmerülő költségekre utófinanszírozási és/vagy szállítói finanszírozási forma 
választható! 

1. Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenység 

A 3.1. pont alatt megjelölt „Beruházási tevékenységek – Építéshez kapcsolódó tevékenységekkel” 
kapcsolatban a „Beruházáshoz kapcsolódó költségek” költségkategórián belül az alábbi 
Költségtípus keretében számolhatók el a költségek: 
 Az „Építéshez kapcsolódó költségek” költségtípus keretében: 

- A 3.1 pont alatt megjelölt, Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek 
költségei,  

- a 3.1 pont alatt megjelölt, Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 
költségei, 

- fenti tevékenységekkel érintett szerkezeteken végzett kiegészítő jellegű tevékenységek 
költségei, valamint  

- a 3.1 pont alatt megjelölt, Energiamenedzsment rendszerek bevezetésére vonatkozó 
tevékenységek számolhatók el. 

                                                                                       
 

2. Járulékos feladatok 

A 3.1. pont alatt megjelölt „Járulékos feladatok” tevékenységgel kapcsolatban a „Szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategórián belül az alábbi 
Költségtípus keretében számolhatók el a költségek: 
 A „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége” költségtípus keretében: 
o „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként” 

költségelemhez,  
és/vagy 

o „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége saját teljesítésben” költségelemhez  
kapcsolódóan elszámolható: 

- Műszaki ellenőr díjazása. 

 

A 3.1. pont alatt megjelölt „járulékos feladatok” tevékenységgel kapcsolatban a 
„Projektmenedzsment költség” költségkategórián belül az alábbi Költségtípusok keretében 
számolhatók el a költségek: 
 A „Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása” költségtípus keretében: 

- általános menedzsment feladatok költsége, 
- jogi szakértő költsége, 
- mérnök felügyelet, 
- tervellenőr költsége,  
- műszaki szakértő költsége. 

 A „Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja” költségtípus 
keretében: 
- általános menedzsment feladatok költsége (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. 

melléklet 3.8.1.1- 3.8.1.4 pontjai szerint), 
- jogi szakértő költsége, 
- mérnök felügyelet, 
- tervellenőr költsége,  
- műszaki szakértő költsége. 

 
FIGYELEM!  
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága 
tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 
pontjában foglalt előírásokat. 
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Közszféra szervezet kedvezményezettek a Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői 
szolgáltatást kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást 
állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szervezet látja el, 
amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 
100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség csak a projekt szakmai 
előrehaladásának arányában számolható el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110. § (5) 
bekezdésben foglaltak szerint. 

 

A 3.1. pont alatt megjelölt „Járulékos feladatok” tevékenységgel kapcsolatban a „Szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategórián belül az alábbi 
Költségtípusok keretében számolhatók el a költségek: 
 A „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége” költségtípus keretében: 

- Jogszabályok által előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségei (kötelező 
EU arculati előírásokkal). 

 Az „Egyéb szolgáltatási költségek” költségtípus keretében: 
- A kivitelezési munkák befejezését követő tanúsítványok költségei, 
- Használatbavételi és/vagy üzemeltetési engedélyek költségei, 
- Egyéb hatósági díjak, 
- Egyéb adók és illetékek, feltéve, hogy valóban és végérvényesen a Kedvezményezettet 

terhelik. 

 

A 3.1. pont alatt megjelölt „Járulékos feladatok” tevékenységgel kapcsolatban a „Általános 
(rezsi) költség” költségkategórián belül az alábbi Költségtípusok keretében számolhatók el a 
költségek: 
 Az „Általános (rezsi) költség” költségtípus keretében: 

- Közüzemi szolgáltatások, takarítás, őrzés, állagmegóvás és karbantartás, biztosítás, 
bankszámlanyitás, vállalat-irányítási tevékenységek költségei, irattárazási, archiválási 
költségek, postaköltségek. 

 

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az 

alábbi költségkategóriák* költségtípusai vonatkozásában számolható el:  

- Projekt-előkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában) 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei; (kizárólag a Műszaki 

ellenőri szolgáltatás költség vonatkozásában) 
 

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a 

közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 

 

Az egyes költségtípusok keretében elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
előírásokat az 5.7 pont tartalmazza 

Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

A le nem vonható áfa elszámolható a projekt keretében. 

 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

 

 A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának  
o kezdete: 2014. január 1. 



25 
 

o vége: 2023. december 31. 
 A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása: 

o Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült 
költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső 
bizonylattal igazolhatóak. 

o Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt 
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, 
szerepelnek a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és 
arányos hozzáadott értéket képviselnek. 

o Az elszámolható költségek valódiságát igazoló, kifizetési igénylésben benyújtandó 
dokumentumok körét a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete alapján a támogatási 
szerződés határozza meg. 
 

 A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a 
közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően 
részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az 
elszámolható költség besorolása. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a 
szokásos piaci ár igazolására az árajánlatoknak legalább három, egymástól független 
ajánlattevőktől kell származni. Ennek igazolása a kifizetési kérelem benyújtásakor szükséges.  

 A napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó költségek nem haladhatják meg a beépített 
napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a nettó 450 000 Ft/kW fajlagos 
költséget. 

 Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 

 A kivitelezés elszámolható költsége tekintetében az Irányító Hatóság minden költségtételt vizsgál 
a piaci áraknak való megfelelés szempontjából is, és a piaci árakat túlhaladó költségek esetén az 
igényelt támogatást korrigálja a támogatási döntésben. 

 Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra nem kerülhet sor. 

 Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

 Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás 
során az elszámolás: 
o személyi jellegű költségek: személyi jellegű költségek összesítője 
o fordított áfa: áfa összesítő fordított adózás esetén 

 Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható 
bizonylatok maximális támogatástartalma: 500 000 Ft. 

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 
korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

Költségtípus Maximális mértéke az összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Projekt-előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési 
eljárások lefolytatásának költsége) 

5% 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 
Műszaki ellenőri szolgáltatás 1% 

Projektmenedzsment 2,5% 
Általános (rezsi) költség 1% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5%, de legfeljebb 5 millió Ft 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet V. mellékletének 3.12.6 pontja szerinti átcsoportosítás a fenti, 

korlátozással érintett költségsorok között kizárólag a „Projekt előkészítés, tervezés”, illetve „Műszaki 

ellenőri szolgáltatás” költségsorok megemelése céljából megengedett. 
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5.8. Nem elszámolható költségek köre 
 
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

1. azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános 
feltételeknek, a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban; 

2. a levonható áfa, 

3. a kamattartozás-kiegyenlítés 

4. a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem 
térítendő támogatás, 

5. a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, 

6. a deviza-átváltási jutalék, 

7. a pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség, 

8. a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény 75. § szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e. 

9. peres ügyekkel, késedelmi kamattal, ítélet alapján fizetendő kártérítésekkel kapcsolatos költségek; 

10. fenntartást szolgáló tevékenységek és eszközök költségei; 

11. természetbeni hozzájárulás; 

12. értékcsökkenési leírás költsége; 

13. visszaigényelhető adók; 

14. olyan alvállalkozói szerződés, amely növeli a tevékenység végrehajtásának költségeit, de ezzel 
arányosan nem ad hozzá értéket; 

15. olyan tevékenység költségei, melyekre a kedvezményezett vagy bárki más már támogatást vagy 
bármilyen más pénzeszköz átvételt igénybe vett; 

16. közterület-használati díj, amennyiben a díj a kedvezményezettet vagy annak tulajdonában lévő 
gazdálkodó szervezetet illeti, illetve mindennemű, a kedvezményezett részére egyben bevételt is 
jelentő költség. 

Amennyiben a projekt egyéb forrásból előkészítési támogatásban részesül(t), akkor a projekt-előkészítési 
költségei jelen támogatási kérelem keretében már nem minősülnek elszámolható költségnek. 

 

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
 
Jelen felhívás szempontjából nem releváns. 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

 

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

A) A támogatást igénylő jogi státuszát igazoló dokumentumok 
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a) A támogatást igénylő által hitelesített alapító okirat másolata (szkennelve, pdf/tif formátumban). 

b) A támogatást igénylő nyilvántartásba vételét igazoló okirat 30 napnál nem régebbi eredeti vagy 
közjegyző által hitelesített másolati példánya. Amennyiben a támogatást igénylő költségvetési 
szerv / intézmény, a hatályos törzskönyvi okirat/kivonat hitelesített másolatának benyújtása 
szükséges (szkennelve, pdf/tif formátumban). 

c) A támogatást igénylő nevében aláírásra jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által 
hitelesített aláírási címpéldánya(i) vagy bank által kiadott eredeti vagy bank által hitelesített 
másolati aláírás minta, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. § alapján ügyvéd által hitelesített aláírás 
minta (szkennelve, pdf/tif formátumban). 

B) Szakmai mellékletek 

a) Energetikai Tanulmány (excel formátum) 

 
C) Jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok 

a) Nyilatkozat arról, hogy kettős finanszírozás nem áll fenn (szkennelve, pdf/tif formátumban). 

b) Nyilatkozat arról, hogy az ÁÚF 2. pontjában szereplő kizáró okok nem állnak fenn a 
szervezetre vonatkozóan (szkennelve, pdf/tif formátumban). 

c) Nyilatkozat arról, hogy a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § 
(1) bekezdés c) pontja szerint 

d) Nyilatkozat a helyi esélyegyenlőségi program/esélyegyenlőségi terv meglétéről 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 

mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon.  

Azon támogatási kérelmek esetében, ahol az értékelési folyamat alapján az irányító hatóság támogató 

döntést hoz azzal a feltétellel, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a döntést követően a 

támogatást igénylő és az irányító hatóság a projekt előkészítésére és a megvalósításának támogatására 

támogatási szerződést köt.  

A támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az irányító hatóság projektfejlesztést kezdeményez a 

támogatást igénylővel, melynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő 

projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése. 

A projektfejlesztés kezdetének várható időpontja: 2016.április 6.  
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Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon 
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 

b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 

c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 

d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

  

http://www.szechenyi2020.hu/
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 
I. Útmutató a Projekt Adatlap kitöltéséhez 

II. Energetikai Tanulmány minta (excel formátum) 

III. Nyilatkozat minta ahhoz, hogy kettős finanszírozás nem áll fenn 

IV. Nyilatkozat minta ahhoz, hogy az ÁÚF 2. pontjában szereplő kizáró okok nem állnak fenn a 
pályázóra vonatkozóan 

V. Nyilatkozat minta, ahhoz, hogy a hogy a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint 

 

A felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok: 

 
Törvények 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
Az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény 
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 

 
Kormányrendeletek 
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 12/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet 
A hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 264/2008. 
(XI.6.) Korm. rendelet. 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 
 
Miniszteri rendeletek 
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 
 
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról Szabályzatról szóló  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet. 
 
Közösségi szabályok 
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17. ) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
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megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Az Európai Parlament és Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. 04.23.) a megújuló energiaforrásból 
előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/20/EK irányelv módosításáról és azt 
követő hatályon kívül helyezéséről 
Az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelve (2006.04.05) az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76 EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről 
Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 
2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről 
 
 
Egyéb közjogi szervezetszabályozó határozatok 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) kormányhatározat 
A 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 27/2015. (VI. 17.) 
OGY határozat   
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozat 
A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervével összefüggő egyes feladatokról szóló 
1002/2011. (I. 14.) Korm. határozat 
Magyarország III. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről szóló 1601/2015. (IX. 8.) Korm. 
határozat 
Az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Tervről szóló 1602/2015. (IX. 8) Korm. 
határozat 
A Nemzeti Épületenergetikai Stratégiáról szóló 1073/2015. (II. 25.) Korm. határozat 
 

































































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

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

Előterjesztést készítette:  Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc
polgármester

Bölcsőde pályázattal kapcsolatos szerződések és pénzügyi fedezetek jóváhagyása
ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére
Tárgyalja Ülés Szavazás

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

2016. május 23-án döntött a Képviselő-testület arról, hogy új bölcsőde épület építésével részt
vesz a TOP-1.4.1-15 kódszámú "A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" elnevezésű pályázaton.

Az  előterjesztéshez  csatolásra  került  előkészítő  dokumentumok  között  –  többek  között  –
szerepelt  –  szakértői  tevékenység  végzésére  szóló,  Kuborczik  Józsefnével  kötendő
Megállapodás.  A  megállapodás  1.500.000  Ft szolgáltatás  értéket  tartalmaz.  A  szerződés
aláírására általános felhatalmazást kapott a polgármester. 

Ugyanakkor az elvégzett szolgáltatás biztosan utófinanszírozású tétel lesz a pályázatban. 
Szükségesnek tartom a 2016. évi költségvetésben fedezet biztosítását erre a munkára is. A 
fedezet a pályázati támogatás elnyeréséig a tartalék lenne. Ezt követően tudjuk majd 
módosítani a kifizetéseket a fejlesztési támogatás terhére

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.     

Rétság, 2016. június 13. 
                                                                                                         

                                                                                                                   Hegedűs Ferenc
                                                                                                                       polgármester

1 oldal a 3 oldalból

http://www.retsag.hu/
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2. Előzmények,  különösen  a  témában  hozott  korábbi  testületi  döntések,  azok
végrehajtása: 

Kivonat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. május 23. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

110/2016 (V.23.) számú határozata

Tárgya:  Bölcsőde létesítése

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Bölcsőde létesítése című

előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:

A Képviselő-testület Rétságon létesítendő 24 fős új építésű bölcsőde megvalósításához a

Rétság, Mikszáth út, 171/2 hrsz-ú és 148/24 hrsz-ú ingatlanokra a TOP-1.4.1-15 kódszámú

"A foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,

közszolgáltatások  fejlesztésével"  elnevezésű  pályázat  keretében  támogatási  kérelem

benyújtását támogatja.

A pályázati  felhívásnak  megfelelően vállalja  a  támogatásból  megvalósított  projekt  5  évig

történő fenntartását és működtetését.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására,  és  az

előkészítéshez szükséges, támogatásból finanszírozott szerződések megkötésére, valamint

a  Nógrád  Megyei  Önkormányzati  Hivatallal  megkötendő  konzorciumi  együttműködési

megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. május 23.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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3. Jogszabályi háttér: 

„Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testületének 7/2016.  (III.09.)  önkormányzati
rendelete az önkormányzat  2016.  évi  költségvetéséről 21.§ (3)  bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a  Városi  Művelődési  Központ  és  Könyvtár  intézmény  kivételével  -  csak  képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2016. (VI.24.) számú határozata

Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  bölcsőde  pályázattal
kapcsolatos szerződések és pénzügyi fedezetek jóváhagyásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület Kuborczik Józsefnével megkötött szakértői munkára szóló Megállapodás
alapján fizetendő 1.500.000 Ft-os díját a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.

Az  előkészítések  költségeinek  átvezetésére  a  2016.  évi  költségvetés  soron  következő
módosításakor javaslatot kell tenni. 

A pályázat megnyerése esetén az előkészítés költségeit el kell számolni. Az utófinanszírozású
tételek támogatásával a tartalék összegét rendezni kell.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

          Dr. Varga Tibor
                 jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc 

Napelem-park létesítése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elkövetkező időszakban várható, hogy kiírásra kerül megújuló energia hasznosítá-
sára pályázat, melynek keretében lehetőség lenne 500 kW-os napelem-park létesíté-
sére Rétságon. Jelenleg a pályázati kiírás még nem jelent meg, a pályázati felhívás 
szövege nem ismert. Az előterjesztés mellékleteként megküldünk egy rövid összefog-
lalót a beruházásról. 
Az előzetes megbeszélések alapján Rétságon a város északi belterülete mögötti külte-
rület lenne alkalmas (Rózsavölgy utcától északra eső városrész). A területen az Ön-
kormányzatnak nincs a napelem-park elhelyezéséhez elegendő egybefüggő területe, 
azonban a korábbi pályázati kiírások lehetővé tették magánterületen történő megvaló-
sítását (előzetes információk szerint ez a kiírásra kerülő pályázatnál is változatlanul 
szerepelni fog). Egy 500 kW-os napelem-park létesítéséhez 1,5 hektár egybefüggő 
zöld területre van szükség, mely számos egyéb szempontnak is meg kell hogy felel-
jen.  
 
A naperőmű-park tervezése és engedélyezése több hónapot vesz igénybe, amennyi-
ben szeretnénk a város intézményeinek energia-ellátását megújuló energiából fedezni, 
úgy célszerű lenne a pályázat beadásához az előkészítését már most megkezdeni. 
Ehhez a terület tulajdonosaival kell egyeztetést folytatni, meg kell tudni, hogy hosszú 
távra hajlandóak-e bérbe adni a földjeiket, ha igen, milyen feltételekkel. Amennyiben 
találunk megfelelő területet, akkor a tervezést és az engedélyeztetést is célszerű meg-
kezdeni.  
 
Abban kérem a Képviselő-testület állásfoglalását, hogy szeretnénk-e Rétságon nap-
elem-park kiépítésére pályázatot benyújtani. Amennyiben igen, úgy az előkészítés ér-
dekében az érintett ingatlantulajdonosokkal tárgyalást kell kezdeményezni, valamint a 
tervezési munkákra árajánlatot kell kérni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szívesked-
jen. 
 
Rétság, 2016. június 15. 

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

 
- 

3. Jogszabályi háttér:  
- 

4. Határozati javaslatok 

„A” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a napelem-park létesítése 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület támogatja napelem-park pályázati forrásból történő megvalósítását. 
Hozzájárul az előkészítő munkák megkezdéséhez. Felhatalmazza a polgármestert a nap-
elem-park elhelyezésére alkalmas terület tulajdonosaival való tárgyalás megkezdésére, 
valamint 3 db árajánlat bekérésére a tervezési munkákra. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a napelem-park létesítése 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület támogatja napelem-park pályázati forrásból történő megvalósítását. 
Az előkészítő munkák megkezdéséhez a pályázati kiírás megjelenését követően, a konk-
rét pályázat ismeretében járul hozzá. 
 

„C” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a napelem-park létesítése 
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület nem támogatja napelem-park pályázati forrásból történő megvalósítá-
sát. 
 

Rétság, 2016. június 15. 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

dr. Varga Tibor 
jegyző 
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Naperőmű-park építési beruházás 

1.) Beruházás rövid ismertetetése 

Magyarország az Európai Unió 2009/28/EK irányelvével harmonizálva vállalta a megújuló 

energiaforrásokon alapuló energiatermelés részarányának növelését. 2020-ra „Magyarország 

megújuló energia hasznosítás cselekvési terve a 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó 

felhasználás alakulásáról” nemzeti célkitűzés alapján a hazai energiatermelés bruttó 14,65%-t 

megújuló energiaforrásból kívánja fedezni. A KSH 2013. évi adatai alapján a megújulóból- és 

hulladékból termelt villamos energia részesedése a bruttó végfelhasználás 6,6%-t tette ki, melyből a 

napenergia 0,9%-ot képezett. 

 

Magyarország csúcsterhelése 6000 MW-ra tehető. Figyelembe véve a nemzeti célkitűzést (14,65%) 

hazánkban 2020-ra közel 880 MW megújuló energiaforrást hasznosító erőművet kell üzembe 

helyeznie, mely az ez idáig megépült megújuló erőművek több mint kétszerese! (számszerűen közel 

500 MW erőművi kapacitás) 

 

A 2014-ig lezárult pályázati támogatásokból jól látható, hogy az összefogás kormányának kiemelt 

fontosságú a megújuló alapú villamosenergia-termelés támogatása. A 2014. évi pályázati időszak 

végén kihozott KEOP-.4.10.0 („N”, „F” és „K”) kódjelű, 100% támogatási intenzitású pályázatok 

össz. keretösszege 12 milliárd forint volt, mellyel a napenergia hasznosító berendezések telepítésére 

kívánták ösztönözni a lakosságot, gazdasági társaságokat. 

 

Köszönhetően az elszámolási-, és engedélyezési folyamatok viszonylagos egyszerűségének a 

napelemes kiserőművek telepítése várhatóan a következő 2020-as pályázati ciklusban (Horizon 2020) 

is kiemelt fontosságú lesz. Az energetikailag számottevő léptékű naperőművek 50 kW és 500 kW 

névleges beépített teljesítmény közé sorolandóak. A 2020-as nemzeti célkitűzésnek való megfelelést, 

ha csak napelemes kiserőművekkel kívánjuk teljesíteni, évi közel 200 db 500 kW névleges 

teljesítményű naperőmű létesítésével biztosítható! 

 

Egy 500 kW-os naperőmű kb. 1,1 – 1,5 hektáron terül el, mely 1.800 – 2.100 db napelem modulból 

áll. Az erőmű a közcélú villamosenergia hálózathoz a középfeszültségű elosztó hálózaton keresztül 

csatlakozik, melynek üzemeltetéséről az illetékes elosztók (elosztói engedélyesek) gondoskodnak. A 

naperőműben a napelemek több napelemtábla sorban (asztalon) fémcölöpökön helyezkednek el. A 

szolár park telepítéséhez művelési ágból kivont bel-, vagy külterületű, önkormányzati tulajdonú 

területre van szükség. Az ideális naperőmű területek beton-, és egyéb törmelékmentes talajba 

telepíthetők. 
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A napelemes kiserőművek a villamos energiát a Kötelező Átviteli Támogatás (KÁT) rendszerén 

belül közel 15 évig termelhetik, míg az ezt követő időszakban az aktuális villamosenergia-tőzsdei 

árakon értékesíthetik azt. 2015. január 01.-jétől a KÁT tarifa 34,39 Ft / kWh, így a napelem parkban 

megtermelt energia ezen az áron kerül értékesítésre. 

 

2.) Megtérülés, várható hozamok 

A déli irányba tájolt 500 kWp névleges teljesítményű naperőművek – a napsütéses órák számától 

függően – kb. évi 550.000 kWh villamos energiát termelnek. A 2015-ös KÁT tarifa alapján számolva 

ez évi 19 millió Ft profitot termel. 

 

A beruházások legrosszabb esetben 67,5%-os-, legjobb esetben pedig 100%-os EU-s támogatással 

valósulnak meg, ettől függően a Beruházói ráfordítás kevesebb, mint 5 év alatt megtérül. 

Amennyiben a Beruházónak szükséges, úgy igénybe vehet – az önrész tekintetében – kedvező állami 

támogatást is. 

 

Amennyiben az erőmű már kikerül a KÁT mérlegkörből (15 évvel az üzembe helyezés után), úgy a 

megtermelt villamos energiát az energiatőzsdén értékesítheti. Az értékesítés hatékonyabb, ha az ország 

bármely részén fekvő egyéb 500 kW-os naperőmű tulajdonosok egy „szövetkezetbe” (mérlegkörbe) 

tömörülve árusítják „terméküket”. 

 

3.) Projekt előkészítési munkálatok 

Egy 500 kW-os naperőmű kivitelezését időigényes előkészítési munkálatok előzik meg. A 

naperőmű telepítése építési engedélyhez kötött, melyet kiserőművek esetében a helyileg illetékes 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság engedélyez. Az építésügyi engedélyezési eljárást az illetéki 

díjak megfizetésével lehet lezárni! Az engedélyezési eljárás során építésügyi tervdokumentáció 

készítése szükséges. 

 

A naperőművek a közcélú villamosenergia-hálózathoz (E.ON, ELMŰ, EDF) csatlakoznak, 

melyhez csatlakozási engedély megszerzése szükséges. A villamosenergia-hálózathoz való 

csatlakozást a területileg illetékes elosztóval engedélyeztetni kell, melynek illetéki díja van! A 

csatlakozási engedély megszerzéséhez csatlakozási tervdokumentáció elkészítése szükséges, mely 

tartalmazza az elosztó hálózatban végzett módosításokat, a Beruházói feladatokat, és az erőmű pontos 

villamos paramétereit. 

 

A naperőművek közcélú villamosenergia-hálózathoz magán termelői vezetéken jutnak el, melyet 

szintúgy engedélyeztetni kell. Az engedélyeztetés során tervdokumentációt kell készíteni a termelői 
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vezeték megvalósításáról továbbá meg kell szerezni az érintett tulajdonosoktól a hozzájárulást hogy a 

termelői vezeték telepíthető legyen. 

 

Az engedélyek megszerzéséhez és a tervdokumentációk összeállításához kb. 6 hónap szükséges, 

mely szükséges esetén véges határok között meggyorsítható. 

 

4.) Projekt megvalósítási feladatok 

A Horizon 2020-as időszakban tervezett pályázatokban (KEHOP) való sikeres részvételhez 

nélkülözhetetlen a projekt előkészítői feladatok határidőben történő ellátása. (tervdokumentációk 

készítése, engedélyek megszerzése, pályázati anyagok összeállítása) Egy 500 kW-os naperőmű 

előkészítési munkálatai közel 6 hónapot vesznek igénybe, így egy pályázati felhívás megjelenését 

követően kb. 0% esély van sikeres pályázatot beadni. (köszönhetően a rövid idő intervallumoknak) 

 

A projekt megvalósításához (kivitelezéséhez) nyílt eljárású közbeszerzési eljárásban Kivitelező 

Vállalkozó cég kiválasztása szükséges. Az építési munkálatok a földmunkálatoktól az erőművi saját 

transzformátor állomás telepítésén túl, a tulajdoni határok elkerítésével záródik. A kivitelezés a 

helyszíntől és az egyéb körülményektől függően 4-től 6 hónapot vesz igénybe. 

 

5.) Becsült költségek 

- Projekt előkészítő tervezői feladatok: nettó 8,5-9 millió forint 

- Megvalósítási költségek: 

 Közbeszerzés 

 Műszaki Ellenőri feladatok 

 Projektmenedzsment / pályázatírás 

 Kivitelezés: nettó: 250 millió Ft 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS  
VIS MAJOR HELYZETRŐL 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Zöld Híd Kft. a mai napon felmondta a Hulladékgazdálkodásra között közszolgálati szerző-
dést. Tájékoztatójukat az előterjesztéshez csatolom.  
 
Tájékoztatom Képviselő társaimat, hogy a kialakult vis major helyzetről tájékoztattam a Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóságot. Július 1-től a katasztrófavédelem fog kijelölni Rét-
ságra hulladékszállítót.    
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. június 15.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

2016. évre megkötött közszolgálati szerződés 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
13. § (1)2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi ön-

kormányzati feladatok különösen: 
19. hulladékgazdálkodás; 
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4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2016. (VI.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a hulladékgazdálkodással kap-
csolatban kialakult vis major helyzetről szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladék-
gazdálkodási Kft. a 2016. évre megkötött közszolgáltatási szerződést a kialakult likviditási gon-
dok miatt 2016. július 01. naptól felmondja. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, hogy Hegedűs Ferenc polgármester a Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé eleget tett a vis major helyzettel kapcsolatos beje-
lentési kötelezettségének.  
 
 
Határidő: --- 
Felelős:   --- 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

Árajánlat elbírálása útjavítási munkákra 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület a májusi ülésen döntött arról, hogy lakossági bejelentés alapján árajánlatot 
kér a Köztársaság utca és a Szőlő utca útjavítási munkáira a Váci Útépítő Kft-től. 
 
Az árajánlat megérkezett: 
Köztársaság utca javítása:           665.322 Ft + 179.637 Ft áfa =    844.959 Ft, 
Szőlő utca felső szakaszának javítása: 3.100.105 Ft + 837.028 Ft áfa = 3.937.133 Ft, 
 
Körtefa utca betonjárda (nem volt benne az ajánlatkérésbe) 
              161.149 Ft +  43.510 Ft áfa =    204.659 Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      

 
 
 
Rétság, 2016. június 15.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 
 
 

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

123/2016 (V.27.) számú határozat 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  Köztársaság utcai lakók út-
karbantartási kérelméről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az útjavítási (kátyúzási) munkákra árajánlatot kér a Váci Útépítő Kft-től a 
Köztársaság utca Kossuth utca felöli szakaszára. Árajánlatot kér továbbá a Szőlő utca felső 
szakasz útfelületének karbantartási munkáira. 
 
Határidő: 2016. június 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2016. (VI.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az útjavítási munkákra kért ár-
ajánlat elbírálásáról  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Váci útépítő Kft.  

- Köztársaság utca javítására adott bruttó 844.959 Ft-os 
- a Szőlő utca felső szakaszára adott bruttó 3.937.133 Ft-os, és  
- a Körtefa utcai betonjárda aszfaltozására adott bruttó 204.659 Ft-os  

 
árajánlatát elfogadja. 
 
A munkák elvégzésére szerződést kell kötni. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Fe-
renc polgármestert a szerződés-tervezet előkészítésére 

 . 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRLETI DÍJ ÉS LAKBÉR MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. május 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Éves munkatervünk alapján minden évben tárgyalja a Képviselő-testület az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és nem lakás célú épületek bérleti díjának emeléséről készített napiren-
det.  
 
Bérleti szerződéseink alapján az éves bérleti díj az előző évi infláció mértékével emelhető. A 
KSH által közzétett 2015. évi infláció mértéke 99,9 %. Tekintettel a stagnáló infláció mértékére a 
bérleti díjak felülvizsgálatát nem tartom indokoltnak. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. május 12.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

Minden évben megtárgyalt napirend, megkötött bérleti szerződések. 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  

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

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2016. (VI.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díjának felülvizsgálatáról készített elő-
terjesztést. 
 
A Képviselő-testület 2016. évben nem kívánja módosítani a bérleti díjakat, az önkormányzati 
lakások bérének mértéről szóló, módosított 10/2004. (V.28.) önkormányzati rendeltben, illetve a 
113/2013. (V.24.) KT határozattal megállapított bérleti díjakat változatlan mértékkel megtartja. 
 
Határidő: --- 
Felelős:   --- 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

„NYÁRI DIÁKMUNKA” PROGRAM LEHETŐSÉGE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A 2013-2015-ös évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a kor-
mányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósí-
tásával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci programot indítanak. 
 
A központi program keretében az önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények 
legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2016. július 1. és 2016. augusztus 31. közötti időszakra támo-
gatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A program keretében legfeljebb napi 6 
órás foglalkoztatás támogatható.  
 
Támogatásként a munkabér 100 %-a téríthető meg, amely azonban nem lehet magasabb, mint a 
minimálbér - szakképzettséget igénylő munkakörben a garantált bérminimum - időarányos hánya-
da (83.250 Ft, illetve 96.750 Ft és járulékai). 
 
Annak érdekében, hogy a foglalkoztatás a fenti értékekkel megvalósulhasson a SZOCHO tényle-
ges összege az NFA-ból támogatásként biztosított. 
 
A támogatás igénylésének első lépése, hogy a tervezett foglakoztatás megkezdése előtt a járási 
hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet nyújtson be az önkormányzat.  
 
Előfeltétel, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.  
A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített 
diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában.  
 
A program során fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelménye-
inek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az összeférhetet-
lenség szabályainak betartására. 
 
Annak érdekében, hogy minél több rétsági lakosú diák számára kínáljon az önkormányzat munkát, 
a kérelem 2*1 havi ütemben, 20-20 fő alkalmazásával került előkészítésre. 
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A programmal kapcsolatos dokumentáció (kérelem, nyilatkozat, munkaerőigény bejelentőlap) az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni szíveskedjen és enge-
délyezze a „Nyári diákmunka” lehetőségét.  
 
Rétság, 2016. június 8. 

Hegedűs Ferenc 
    Polgármester 

 

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 rende-
lete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, mely szerint 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselőtes-
tületi jóváhagyást követően lehet aláírni.” 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.(06.24.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

A változat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Nyári diákmunka” program lehetőségéről készített elő-
terjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 100 %-os állami támogatás biztosítása mellett 2016. 
július 1-től 2016. augusztus 31-ig 20 fő rétsági lakosú diák alkalmazását.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a „Nyári diákmun-
ka” program hatóság szerződését aláírja. 
 
Határidő: 
Felelős:  
 
 
 

B változat 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Nyári diákmunka” program lehetőségéről készített elő-
terjesztést, azt nem támogatja.  
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4. sz. melléklet 
KÉRELEM 

A „Nyári diákmunka” program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez 
 
 
I. A kérelmező adatai 
 
Neve: Rétság Város Önkormányzata 
Címe (székhelye): 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Telephelye: 
Adószáma: 15735492-2-12 
Gazdálkodási forma: 
Ágazata:........................................  TEÁOR szám: ....................................... /TEÁOR ’08:................................ 1 
KSH számjele: .......................................................................................................................................................... 
Képviseletére jogosult neve, tel. száma: Hegedűs Ferenc  
Kapcsolattartó neve: Hesz Ildikó 
Telefonszáma: 30/270-09-83 .............................  Elektronikus levélcíme: munkaugy@retsag.hu 
Számlavezető pénzintézetének neve, címe: OTP Bank 
................................................................................................................................................................................... 
Számlavezető pénzintézetének pénzforgalmi jelzőszáma: 11741031 
Számlaszáma: 11741031-15451615 
 
 
II. Az igényelt támogatás 
Formája: bérköltség támogatás. 
 
A támogatás időtartama legfeljebb 2 hónap, a 2016. július 01. napjától a rendelkezésre álló keret 
felhasználásáig, de legkésőbb 2016. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban. 
 

Fo
gl

al
ko

z-
ta

tn
i k

ív
án

t 
lé

t
á

Igényelt támogatás 
Tervezett 

foglalkoztatás 
Bruttó 

bér 

Szociális 
hozzájárulási 

adó 
ténylegesen 
átutalandó 

összege 

Igényelt 
támogatás

összege 

Napi 
munkaidő Munkakör 

fő kezdete vége kezdete vége Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó óra 
diákmunka 20 2016.07.01 2016.08.31. 2016.07.01 2016.08.31. 83.250 22.477 105.727 6 
          
          
          
          

 
Támogatással foglalkoztatni kívánt létszám összesen: .......................................................... 20 fő 
 
Az igényelt támogatás mindösszesen:                                                                            4.229.080.Ft 
 
 
III. A foglalkoztatás helye:2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
................................................................................................................................................................................... 

                                                            
1 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha rendelkezik a NACE-nek megfelelő TEÁOR 08 kóddal.  
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IV. A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai 
 

1. Kijelentem, hogy a támogatási kérelemben (pályázatban) és mellékleteiben szereplő adatok, 
információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével az általam képviselt természetes vagy 
jogi személyt a támogatásból kizárom. 
 

2. Vállalom a járási hivatal által kiközvetített, a jogszabályi feltételeknek megfelelő 16 év feletti 
és 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállaló munkaviszony keretében történő 
foglalkoztatását a támogatás folyósítása alatt. 
 

3. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt nem foglalkoztatom a támogatással érintett 
munkavállalót a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 53. § (1) bekezdés (a 
munkavállalónak átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy 
más munkáltatónál történő foglalkoztatása), valamint 214. § (1) bekezdés a) pontja 
(munkaerő-kölcsönzés) alapján. 

 
4. Kijelentem, hogy a cég/szervezet jogerős végzéssel elrendelt, az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § 
(2) bekezdés b) pontja alapján felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, illetve egyéb – a 
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt: 

 
 áll nem áll. 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya 
alatt állok, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

 

5. Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 50. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 2009. évi CXXII. törvény 2. § rendelkezése alapján, 
az abban meghatározott közzétételi kötelezettségnek 

 

 eleget tettem nem tettem eleget. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
szerint az adatokat a(z) retsag.hu elnevezésű internetes honlapon hozzáférhetővé tettem. 

6. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot a hatósági 
szerződés aláírásakor átadom. (Biztosíték lehet a munkaadó valamennyi – jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató 
javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a 
pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 
legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy 
bármely olyan eszköz – így különösen zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék –, amely 
biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét 
maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni [az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. 
§ (2) bekezdés (továbbiakban: Ávr.)]. 

 
7. Hozzájárulok ahhoz, hogy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatal, mint a támogatás folyósítója a nyilatkozatom valóságtartalmának igazolását kérje az 
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Áht. szerinti eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormányzati adóhatóságtól és a 
vámhatóságtól. 
 

8. Tudomásul veszem, hogy nevem a támogatás célja, összege, a megvalósítás helye az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben szabályozott módon nyilvánosságra hozható. 

 
9. Kijelentem, hogy más állami támogatást vagy közösségi finanszírozást ugyanazokra a 

költségekre vonatkozóan 
 
 kapok nem kapok. 
 

10. Kijelentem, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló A BIZOTTSÁG 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU rendelet/ illetve a Bizottság 1408/2013/EU rendelete alapján az 
adott pénzügyi év valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi év alatt de minimis 
támogatásként kapott állami támogatásban 
 

 nem részesültem  részesültem. 
 

11. Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de 
minimis támogatásban (beleértve a járási hivataltól/kormányhivataltól kapott támogatásokat 
is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket 
nyújtottam be 
 

Támogató szerv 
megnevezése 

Támogatás nyújtás 
időpontja 

(a támogatást megítélő 
okirat dátuma szerint) 

Támogatás összege 
(Ft) 

A támogatás 
támogatástartalma 

(Ft)=(euró) 

    

    
    
    

Mindösszesen:    

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de 
minimis jogcímen megítélt támogatások támogatástartalma meghaladná a 200 000 eurónak, 
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon 
vállalkozás esetén pedig a 100 000 eurónak megfelelő összeget, bérköltség-támogatás, illetve 
mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 15 000 eurónak megfelelő forint-összeget, 
illetve vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem 
alapján támogatásban nem részesülhetek. 
 
A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, 
egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit 
gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül 
gazdasági tevékenységnek. 

 
12. Nyilatkozom, hogy benyújtott, elbírálás alatt álló de minimis támogatás iránti kérelmem 

nincs folyamatban folyamatban van. 
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Folyamatban lévő kérelem ismérvei:..................................  
Támogatás típusa: .................................................................  
Kérelmezett összeg: ..............................................................  
Kérelem beadásának időpontja: ..........................................  
 

13. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom a Bizottság 1407/2013/EU Rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott exporttal kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozások közé 

 
 tartozik nem tartozik. 

 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti rendelet által meghatározott exporttal 
kapcsolatos tevékenységet folytatok, úgy az exporttevékenységhez szükséges értékesítési 
hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy exporttevékenységgel összefüggésben 
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz támogatásban nem részesülhetek 
 

14. Nyilatkozom, hogy vállalkozásommal szemben az adott támogatást jogellenesnek és a belső 
piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési 
kötelezettséget 

 
 megállapítottak* nem állapítottak meg. 

 
*Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén vállalkozásom ezen kötelezettségének 

 
 eleget tett nem tett eleget. 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásommal szemben fentiek szerinti 
visszafizetési kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben 
meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget, úgy támogatásban nem 
részesülhetek. 

 
15. Kijelentem, hogy más állami támogatást vagy közösségi finanszírozást ugyanazokra a 

költségekre a munkabér és szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan 
 
 kapok nem kapok. 

 
16. Vállalom, hogy a járási hivatallal a támogatás folyósításának részletes feltételeit tartalmazó 

hatósági szerződést a megjelölt határidőben megkötöm. 
 
17.  Nyilatkozom, hogy az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerinti 
közrendvédelmi bírsággal  

 sújtottak  nem sújtottak. 

 
18.  Nyilatkozom, hogy a Met., az Ebktv., az Art., valamint a Harmtv. rendelkezései szerint 

nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok Ávr. 82. §-ban meghatározott feltételeinek megfelelek. 
 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok 
fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek. 
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19. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, 
amennyiben a 96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény 
bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban 
bejelenteni a támogatónak. 
 
Ávr. 96. §  
a) a hatósági szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától 
számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a 
kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem 
kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 

c) a 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát 
követően következik be, vagy jut a támogató tudomására, 

d) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a 
hatósági szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 

f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét 
visszavonja, 

h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és 
a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy a biztosíték értéke csökkenésének 
megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn 
belül nem intézkedik, vagy 

i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem 
rendelkezik. 

 
20. Nyilatkozom, arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdése alapján jelen kérelem benyújtásának napján 
esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó- ide nem értve a helyi adókat -, vám-, 
illeték-, járuléktartozás) 

 
 van nincs. 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozásom fenn áll, 
úgy támogatásban nem részesülhetek. 
Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben 
nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós 
fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, 
ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az 
Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző 
szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek 
valamint jogszabályban, pályázati kiírásban, támogatói okiratban, hatósági szerződésben 
meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 
 

21. Vállalom, hogy nyilatkozom az Áht. 48/B.. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
fennállásáról, vagy annak hiányáról. 
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22. Elfogadom, hogy a jelen támogatás odaítélése esetén a kormányhivatal, az Európai 
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Állami Számvevőszék, a 
Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a kincstár, és 
az európai uniós támogatásokkal kapcsolatban az irányító hatóságok, a kifizető, az igazoló és 
az ellenőrzési hatóságnak a költségvetési pénzeszközök felhasználására vonatkozóan 
ellenőrzési jogosultsága van. Továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a költségvetési 
pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a hatósági szerződés lényeges 
tartalmáról a tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadom meg. 

 
23. Tudomásul veszem, hogy az Áht. 51. § (2) bekezdése alapján az esedékes támogatás a 

köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerül (az állami adóhatóság 
adatszolgáltatása alapján a kincstár visszatartja, az állami adóhatóság megfelelő bevételi 
számláján jóváírja). A visszatartás a hatósági szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem 
érinti. 

 
24. Vállalom, hogy amennyiben a támogatást megalapozó körülményeimben változás 

következik be, azt az illetékes járási hivatalnál haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül 
bejelentem. 

 
25. Nyilatkozom, hogy az Áht. 50. § (1) c) pontjában  meghatározott átlátható szervezetnek 

 
 minősülök nem minősülök. 
 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben nem minősülök átlátható szervezetnek, támogatásban 
nem részesülhetek. 
 

26. Kijelentem, hogy a de minimis támogatással és a vállalkozás jellegével kapcsolatos 
tájékoztatót átvettem, annak tartalmát megismertem. 

 
 
Kelt: Rétság.., 2016. 06.09. 
  
 
 
 ..................................................................  
 munkaadó cégszerű aláírása 
 
A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
 
– Munkaerőigény bejelentőlap 
– A cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás-mintája (ha a cégjegyzék 

nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) 
eljárásban történő benyújtásának tényét), vagy annak 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 (ha a cégjegyzék tartalmazza az 
aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban történő 
benyújtásának tényét). 
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő 
okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az 
aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.) 
– cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében: 
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- az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel 
mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási 
címpéldánynak/aláírás-mintának megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel 
lát el, és 

- a munkaadó székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi a 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás,  

- költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a 
munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem 
változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás -mintának megfelelően 
aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, 

- nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy 
hiányáról 

- átláthatósági nyilatkozat, 
 



 

NYILATKOZAT 

Nyilatkozat az Áht. 48/B.. §. (1). bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy 
hiányáról 

– A Pályázó (kérelmező) neve: Rétság Város Önkormányzata 

– Természetes személy esetén lakcíme: ....................................................................................................  

– Születési helye, ideje: ...............................................................................................................................  

– Gazdasági társaság esetén székhelye: ....................................................................................................  

– Cégjegyzékszáma: ....................................................................................................................................  

– Adószáma: 157354-92-2-12 

– Képviselőjének neve: Hegedűs Ferenc 

– Egyéb szervezet esetén székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 

– Képviselőjének neve: ...............................................................................................................................  

– Nyilvántartásba vételi okirat száma: ....................................................................................................  

– Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ..........................................................................................  

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben az Áht. 48/B.. §. 
(1). bekezdése alapján * 

–összeférhetetlenség 
– 1. nem áll fenn,  
– 2. vagy fennáll az …..pont alapján.  

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Kelt: Rétság, Rákóczi u. 20. ........................................................ 
 aláírás/cégszerű aláírás 
A pályázatról szóló döntésben részt vevő személyek (járási hivatal/kormányhivatal tölti ki): 
Döntéshozó: Dudás György járási hivatalvezető, Máté Judit osztályvezető 
Döntés-előkészítő: Stvoreczné Kohári Mónika, Gáspárné Csernák Ilona 
 

48/B. § *  (1) Nem lehet a támogatási jogviszonyban kedvezményezett 
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, 
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei 
közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, 
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, 
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági 
társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi 
személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti 
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi 
személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi 
kötelezettségről 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezik. 

 

Köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a 
helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi 
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-
külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik. 

Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a szavazatok több 
mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes 
vállalkozás) szavazati jogán keresztül – rendelkezik azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása 
során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati 
hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló 
szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot 
meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető 
tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
208. §-a szerinti a vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti 
rendelkezésre jogosult munkavállalók: 

a) nevét, 
b) tisztségét vagy munkakörét, 
c) munkaviszonyban álló személy esetében: 

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, 
ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó 
időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra 
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 

cc) az Mt. 228. § (1) és (2) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 

d)  Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén: 
da) a megbízási díjat, 

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 
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A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen 
cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése 
szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében a b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi 
közzé. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az adatokat 
internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, 
kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és – torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a 
nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. 

 

Kelt: ……………év ………….hó………nap. 

 

 …………………………………… 

 járási (fővárosi kerületi) hivatal  

A tájékoztatót ……………………… napon átvettem:2 …………………………………… 

                                                            
2 A mennyiben a támogatást nyújtó szervezeti egység ezt szükségesnek ítéli. 
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TÁJÉKOZTATÓ 
a de minimis támogatás szabályairól 

(támogatást kérelmezőknek) 
Csekély összegű támogatás fogalma  

Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikke (1) bekezdése és az Európai 
Unióról szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a 
Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete (általános de minimis rendelet, 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti, valamint az Európai Unió működéséről szóló 107. és 108. cikkének a 
mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a Bizottság 2013. 
december 18-i 1408/2013/EU rendelete (mezőgazdasági de minimis rendelet, 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a következőkről tájékoztatjuk a 
kérelmezőt.  

Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, 
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és kisebbségi önkormányzatok illetve 
az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de 
minimis támogatásnak kell tekinteni. A csekély összegű támogatás, amely egy és ugyanazon vállalkozásnak 
meghatározott időszakon belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy 
tekinthető, mint amely nem felel meg az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi 
feltételnek, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá. 

Nem kell alkalmazni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben, illetve a 1408/2013/EU bizottsági rendeletben 
foglaltakat, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, 
kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott 
tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek [6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27. § (3) és (4) 
bekezdés]. 

Csekély összegű támogatások felső határa 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a 
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg 
a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében 
a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének 
(8) és (9) bekezdését is.  

Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerint egy és ugyanazon vállalkozás részére a 
folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
alapján odaítélt mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, 
figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.  

Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank 
által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyamon átszámított, 200 000 eurónak 
megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni (www.mnb.hu). (Kivétel a közúti szállításban működő 
vállalkozások, ahol a felső határ 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg, valamint a mezőgazdasági termelő 
vállalkozások, ahol a felső határ 15 000 euro.) Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom 
az irányadó. 
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Csekély összegű támogatások halmozása 

Csekély összegű 
támogatás fajtája 

Halmozható Nem halmozható 

a 360/2012/EU rendeletnek megfelelően, 
az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű 
támogatással e rendeletben meghatározott 
felső határig 

 

más csekély összegű támogatásokról 
szóló rendelet alapján nyújtott csekély 
összegű támogatással 200 000 euro felső 
határig 

 

 azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos 
kockázat-finanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha túllépi a 
maximális támogatási intenzitást 
vagy összeget 

1407/2013/EU rendelet 
szerint nyújtott 
csekély összegű 
támogatás 

nem konkrét támogatható költségekre 
nyújtott vagy azokhoz hozzá nem 
rendlehető csekély összegű támogatás 
halmozható valamely csoportmentességi 
rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 
határozat alapján nyújtott egyéb állami 
támogatással 

 

1408/2013/EU rendelet 
szerint nyújtott 
mezőgazdasági 
csekély összegű 
támogatás 

mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelésével foglalkozó ágazatban, 
valamint a 1407/2013/EU rendelet hatálya 
alá tartozó egy vagy több ágazatban 
egyaránt tevékenységet folytató 
vállalkozások esetén a 1407/2013/EU 
rendeletben foglalt csekély összegű 
támogatással 200 000 euro felső határig, 
feltéve, hogy az elsődleges 
mezőgazdasági termelőtevékenység nem 
részesül az 1407/2013/EU rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű támogatásban 
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mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelésével foglalkozó ágazatban, 
valamint a halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet 
folytató vállalkozások esetén a 
875/2007/EK rendeletben foglalt csekély 
összegű támogatással e rendeletben 
foglalt felső határig, feltéve, hogy az 
elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenység nem részesül a 
875/2007/EK rendelet alapján nyújtott 
csekély összegű támogatásban  

 

 azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos 
kockázat-finanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában nyújtott 
állami támogatással, ha túllépi a 
maximális támogatási intenzitást 
vagy összeget 

 

nem konkrét támogatható költségekre 
nyújtott vagy azokhoz hozzá nem 
rendlehető csekély összegű támogatás 
halmozható valamely csoportmentességi 
rendelet vagy a Bizottság által elfogadott 
határozat alapján nyújtott egyéb állami 
támogatással 

 

 

Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan tevékenységeket 
is folytat, amelyekre viszont a 200 000 euro összegű felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 euro 
összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy ha a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel – úgymint a 
tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a közúti 
árufuvarozási tevékenységnek juttatott támogatás összege ne haladja meg a 100 000 eurót, és hogy csekély 
összegű támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 

Eljárási szabályok 

A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia a kérelem benyújtását megelőző három év alatt kapott de 
minimis támogatásokról. E célból figyelembe veendő az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 
két pénzügyi évben kapott de minimis támogatás. A kérelmezőnek a nyilatkozat megtételekor valamennyi 
olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére de minimis támogatásként megítéltek. A 
nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (illetve korábban a Munkaerő-piaci Alapból) 2003. január 1-jétől, egyéb 
állami forrásból 2002. január 1-jétől kezdődően nyújthatók de minimis támogatások. A támogatást nyújtók 
ettől kezdve kötelesek tájékoztatni az általuk nyújtott támogatás de minimis jellegéről és 
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támogatástartalmáról. Amennyiben ez nem történt meg, a támogatást nyújtó – kérelemre – utólag köteles az 
erre vonatkozó tájékoztatást megadni. 

Az állami támogatások formája lehet vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök nyújtása, 
kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, kedvezményes feltételű 
kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes 
feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, 
kedvezményes bérlet és kedvezményes lízing is. 

Nem nyújtható de minimis támogatás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, 
forgalmazásával foglalkozó vállalkozásnak, (kivéve azokat, amelyekre a Bizottság 1408/2013/EU rendelete 
vonatkozik) a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, 
termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak. 

Nem nyújtható de minimis támogatás továbbá az exporttal kapcsolatos tevékenységek (különösen: az 
exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával, 
működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos 
támogatás) támogatásához, teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő 
vállalkozásnak. 

 
A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos adatokat elkülönítetten nyilvántartani, és a támogatásra 
vonatkozó dokumentumait a támogatás megítélésének időpontjától számított 10 évig megőrizni, valamint 
ezen időtartam alatt a támogatásról az állami és uniós szervek számára adatot szolgáltatni, illetve a 
támogatással kapcsolatos dokumentumokat bemutatni. 
 

 

Kelt:…………………………… 

   
 …………………………………… 

 járási (fővárosi kerületi) hivatal  

 

 

A tájékoztatót ……………………… napon átvettem. 
  …………………………….. 

  munkaadó aláírása 
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Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. számú mellékletében felsorolt 
termékek 

 

A brüsszeli 
nómenklatúrában szereplő 

vámtarifaszám 
A termékek leírása 

1. ÁRUCSOPORT Élő állatok 

2. ÁRUCSOPORT Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek 

3. ÁRUCSOPORT Halak, rákfélék és puhatestűek 

4. ÁRUCSOPORT Tejtermékek; madártojások; természetes méz  

5. ÁRUCSOPORT   

05.04 Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy 
darabokban 

05.15 Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. 
árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem 
alkalmas élettelen állat 

6. ÁRUCSOPORT Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott 
virágok és díszítő lombozat 

7. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek 

8. ÁRUCSOPORT Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja 

9. ÁRUCSOPORT Kávé, tea és fűszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével 

10. ÁRUCSOPORT Gabonafélék 

11. ÁRUCSOPORT Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér; inulin 

12. ÁRUCSOPORT Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és 
gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány 

13. ÁRUCSOPORT   

ex 13.03 Pektin 

15. ÁRUCSOPORT   

15.01 Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott 
baromfizsiradék 

15.02 Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen 
zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”))
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A brüsszeli 
nómenklatúrában szereplő 

vámtarifaszám 
A termékek leírása 

zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”)) 

15.03 Sertészsír sztearin, oleo sztearin és faggyú sztearin; sertészsírolaj, oleo 
olaj és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más 
módon elkészítve 

15.04 Halból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, finomítva is 

15.07 Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva 
vagy tisztítva 

15.12 Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de 
tovább nem elkészítve 

15.13 Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas 
feldolgozott zsiradék 

15.17 Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási 
maradékai 

16. ÁRUCSOPORT Húsból, halból, rákfélékből vagy puhatestűekből készült termékek 

17. ÁRUCSOPORT   

17.01 Répacukor és nádcukor szilárd állapotban 

17.02 Egyéb cukor; cukorszirup; műméz (természetes mézzel keverve is); 
karamell 

17.03 Melasz, fehérítve is 

17.05* Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban 
hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével 

18. ÁRUCSOPORT   

18.01 Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve 

18.02 Kakaóhéj, - hártya, - bőr és kakaóhulladék 

20. ÁRUCSOPORT Zöldségfélékből, gyümölcsből vagy más növényrészekből előállított 
készítmények 

22. ÁRUCSOPORT   

22.04 Szőlőmust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérő módon 
lefojtva 

22.05 Friss szőlőből készült bor; szőlőmust alkohol hozzáadásával lefojtva 

22.07 Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor) 
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A brüsszeli 
nómenklatúrában szereplő 

vámtarifaszám 
A termékek leírása 

ex 22.08* 

ex 22.09* 

Az e szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből 
nyert bármilyen erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a 
likőrök, egyéb szeszesitalok és szeszesitalok előállítására használt 
összetett alkoholos készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével 

22.10* Ecet és ecetpótlók 

23. ÁRUCSOPORT Az élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok 

24. ÁRUCSOPORT   

24.01 Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék 

45. ÁRUCSOPORT   

45.01 Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy őrölt 
parafa; parafahulladék 

54. ÁRUCSOPORT   

54.01 Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és len hulladék 
(beleértve a foszlatott rongyhulladékot is) 

57. ÁRUCSOPORT   

57.01 Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; 
kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot 
is) 

* Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1959. december 18-ai 7a. rendeletének (HL 7., 
1961.1.30., 71. o.) 1. cikke által beillesztett vámtarifaszám. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről  

 

Átlátható szervezet: (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerinti fogalom) 

1. a nemzetközi szervezet, 
2. az állam és a külföldi állam,  
3. külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 
4. a költségvetési szerv,  
5. a köztestület,  
6. az egyházi jogi személy,  
7. a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás,  
8. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság, valamint  
9. a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 

100%-os részesedéssel rendelkezik, továbbá 
10. az olyan államháztartáson kívüli jogi személy vagy az olyan jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,  
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos: 

1.  az a természetes személy (ennek hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője), aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a 
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett 
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi 
előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 
(A Ptk. 8:2. § (4) bekezdés szerint közvetett befolyással rendelkezik a jogi személyben az, aki a 
jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyben (köztes jogi személy) 
befolyással bír. A közvetett befolyás mértéke a köztes jogi személy befolyásának olyan hányada, 
amilyen mértékű befolyással a befolyással rendelkező a köztes jogi személyben rendelkezik. Ha 
a befolyással rendelkező a szavazatok felét meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a köztes 
jogi személyben, akkor a köztes jogi személynek a jogi személyben fennálló befolyását teljes 
egészében a befolyással rendelkező közvetett befolyásaként kell figyelembe venni.) 

2. az a természetes személy (ennek hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője), aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó 
befolyással rendelkezik.  
(A Ptk. 8:2. § (2) bekezdés szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi 
személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és: 

− jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének 
megválasztására, illetve visszahívására, vagy 

− jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás 
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alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással 
rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több 
mint felével rendelkeznek.)  

3. az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
továbbá 

4. alapítványok esetében az a természetes személy: 
− aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
− akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 
− aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár; 

b) az Európai Unió tagállamában, az EGT-megállapodásban részes államban, az OECD tagállamában, 
vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, 

c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, és 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint ellenőrzött 
külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű 
(a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi társaság adóéve napjainak 
többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű tényleges 
tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, 
amelynek az adóévben elért bevételei többségében magyarországi forrásból származnak, 
bármely esetben akkor, ha a külföldi társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), 
adóvisszatérítéssel csökkentett társasági adónak megfelelő adó és az adóalap (csoportos 
adóalanyiság esetén a csoportszinten fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és 
az adóalap) százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság 
nulla vagy negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye 
pozitív; nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az 
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely államban 
valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy: 

1) valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó bevételük eléri az összes 
bevételük legalább 50%-át, 

2) befektetői tevékenységnek minősül: a tulajdoni részesedést jelentő tartós befektetés, a 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és elidegenítése, valamint az 
adott államban az értékpapírokra, befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok 
által szabályozott, illetve a pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység 
felügyeletét ellátó hatóság által felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb 
szervezet, továbbá az adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező 
alapkezelő által kezelt, ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy 
egyéb szervezet befektetése, illetve tevékenysége, 

3) nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban előírt 
társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az adóalap 
összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a 
legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10%-ot, 
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4) a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó napján vagy 
napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni, 

5) e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, illetőségétől 
eltérő államban lévő telephelyére is, 

6) e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a magánszemély, aki a 
külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad 
legalább 10%-ával vagy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával –
 meghatározó befolyással rendelkezik, 

7) nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az adóév első 
napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy kapcsolt vállalkozása 
az adóév minden napján legalább 25%-os részesedéssel rendelkezik, 

8) e rendelkezésben foglaltakat – az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás közvetett 
fennállásának kivételével – az adózó köteles bizonyítani. 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében a 10a), 10b) és 10c) pont szerinti feltételek fennállnak. 

11.  az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

a)   vezető tisztségviselői megismerhetők, 

b) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem 
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

c) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van 

 

 

 

Kelt: ……………év ………….hó………nap. 

 ………………………………………….. 

 kormányhivatal 

 

 

A tájékoztatót ……………………… napon átvettem:3 …………………………………… 

                                                            
3 Amennyiben a támogatást nyújtó szervezeti egység ezt szükségesnek ítéli. 
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 

Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cég)név……(adószám)……………. törvényes képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) 
pontja szerinti szervezet, (állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 
önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi 
önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a 
külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság) ezért átlátható 
szervezetnek minősül. 

Amennyiben az alábbi szervezetek közé tartozik, kérem aláhúzással is jelölje: 

- egyházi jogi személy, 

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam / [önkormányzat megnevezése] helyi önkormányzat 
külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, 

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam [az állam megnevezése] szabályozott 
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság. 

 

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

1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cégnév) ……(adószám)……………. törvényes 
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. 
pontban nyilatkozom, és 

ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban / a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában / olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van [a 
megfelelő aláhúzandó], és ez az ország: ……………………………………….. [ország megnevezése], és 

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és 
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ad) az általam képviselt  szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban 
nyilatkozom. 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni hányad 

    

    

    

 

* r) tényleges tulajdonos: 4. sz, melléklet TÁJÉKOZTATÓ a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más 
szervezet esetén átlátható szervezetről 10.a pont 

 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 

3.1. Amennyiben a pályázó nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és 
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, 
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 
pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az 
adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az 
alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  

adóév Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

  

   



  

 16

(utolsó lezárt adóév)   

 

3.2. Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 

 

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet átláthatóságáról 

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Adószám 
Részesedés 

mértéke %-ban 
Adóilletősége 

     

     

     

 

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i): 

Sorsz. 
Gazdálkodó 

szervezet neve 
Tényleges tulajdonos(ok) Adószám/adóazonosító 

Tulajdoni 
hányad 

     

     

     

 

 

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági* 
minősítése.  

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől 
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből 
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származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt adóév)   

 

*Ellenőrzött külföldi társaság: 4. sz, melléklet TÁJÉKOZTATÓ a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervezet esetén átlátható szervezetről 10.a és c pont 

 

III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(civil szervezet, vízitársulat neve) ……(adószám) 
……………. törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:  

Sorsz. Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító 

   

   

   

 

 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 
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Sorsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám 
Részesedés 

mértéke 

     

     

     

 

 

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. 
pontban nyilatkozom, 

cb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről 
a 3. pontban nyilatkozom, 

cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 

cd) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), cb) és 
cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Sorsz. Tényleges tulajdonos Adószám/adóazonosító Tulajdoni hányad 

    

    

    

 

 

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 
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Sorsz. Gazdálkodó szervezet neve Adószám 
Részesedés 

mértéke %-ban 
Adóilletősége 

     

     

     

 

 

3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése  
Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől 
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve, adószáma 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó 
szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó 
részesedéssel rendelkeznek 

Sorsz. 
Gazdálkodó 

szervezet neve 
Adószám Részesedés 

mértéke %-
b

Adóilletősége 
tényleges 

tulajdonos(ok) 
tényleges 
tulajdonos 

dó á
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ban adószáma 

       

       

       

 

adóév Gazdálkodó szervezet neve, adószáma 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 

befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 

aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött 
társaság. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a felsorolt követelményeknek az általam képviselt szervezet a 
……………………….. sz. projekt benyújtásának időpontjában (éééé.hh.nn) is megfelelt. 

 

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

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt:…………………………. 

…………………………………… 

cégszerű aláírás



 

 Kitöltés és kinyomtatás után cégszerű aláírással (lebélyegezve) küldendő be! 
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 Tájékoztató

a „Nyári diákmunka” program indításáról

diákoknak

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok
megvalósításával ebben az évben is elindítja „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-
piaci programját. 

A  program  célja  a  korai  munkatapasztalat  és  munkajövedelem  szerzés  elősegítése. 
A programban részt vehetnek azok a fiatalok, akik

 nappali tagozatos, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok, 

 a program kezdőidőpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem
töltik még be a 25. életévüket, 

 közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, és

 nem  rendelkeznek  sem  vállalkozói,  sem  egyéb,  foglalkoztatásra  irányuló
jogviszonnyal. 

A  nyári  foglalkoztatás  történhet  a  területi,  települési  önkormányzatoknál,  illetve
intézményeiknél legkorábban 2016. július 01-jétől legfeljebb 2016. augusztus 31-ig. 

A  támogatott  foglalkoztatásra  maximum  napi  6  órában van  lehetőség,  a  minimálbér  –
szakképzettséget  igénylő  munkakörökben  a  garantált  bérminimum  –  időarányos
hányadának megfelelő bérezés mellett.

A  programhoz  csatlakozás  előfeltétele,  hogy  a  nappali  tagozatos  diák  a  lakó,-  vagy
tartózkodási  helye  szerint  illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási  Osztályán közvetítést
kérőként nyilvántartásba vetesse magát a munkaviszony kezdete előtt. 

Ehhez  személyes  okmányaival  (személyi  igazolvány,  lakcímkártya,  TAJ  kártya,
adóazonosító  jelet  tartalmazó  igazolvány),  valamint  érvényes  diákigazolványával,  vagy
annak  az  iskolai  tanulmányok  befejezése  miatti  visszavonásakor  kiadott  iskolalátogatási
igazolásával kell a Foglalkoztatási Osztályra befáradnia annak érdekében, hogy a programba
vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A  támogatás  kizárólag  a Járási  Hivatal által  a  munkaerőigényre  közvetített  diák
foglalkoztatásához nyújtható.

További  információért,  valamint  regisztrációért  kérjük,  forduljon a
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának kollégáihoz!
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Előterjesztést készítette: Dr. Varga Tibor jegyző Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

JAVASLAT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY VEZETŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRA 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2016. június 24.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény 2013 tavasza óta megbízott intézményveze-
tővel működik. Véleményem szerint nem célszerű hosszú ideig bizonytalanságban tartani az ott 
dolgozókat, mivel annak egy idő után a működés és a munkafegyelem láthatja kárát. Ezért javas-
lom, hogy a csatolt pályázati felhívás alapján az intézményvezetői állásra a pályázatot írjuk ki. A 
pályázat elbírálása a képviselő-testület hatásköre, előzetes véleményezésére nem célszerű egy 
eseti bizottságot felállítani, azt, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság is elvégezheti. A pályá-
zat elbírálása három ütemben történik. 1. ütem: kiírás és beadás, (határidő: június 30.-július 15.), 
2. ütem: véleményezés, (határidő: július 15.-augusztus 15.) 3. ütem: döntés, (határidő: szeptember 
30.) 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. június 14.  
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

      3. Jogszabályi háttér:  

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2016. (….) KT. HATÁROZATA (A változat) 

 
A képviselő-testülete a Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői (intézményve-
zetői) állás betöltésére a csatolt feltételek szerint kiírja. A benyújtott pályázatok előzetes vélemé-
nyezésére felkéri a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságot. 
 
Határidő: 2016.06.30 
Felelős: polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2016. (….) KT. HATÁROZATA (B változat) 

A képviselő-testület az előterjesztést a Városi Művelődésii Központ és Könyvtár intézményvezetői 
állás betöltésére nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 

Pályázati felhívás magasabb vezetői (intézményvezetői) állás betöltésére 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII- törvény alapján pályázatot ír ki a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, 
Rákóczi út 26.) magasabb vezetői (intézményvezetői) állásának betöltésére. 
 
A munkáltató megnevezése: Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 
A munkavégzés helye: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 
 
Az állás betöltésének időpontja: 2016. október 1. 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 
 
A vezetői megbízás kezdő napja: 2016. október 01. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ellátja az intézmény 
vezetői feladatait. Az intézmény intézményegységei: Művelődési Központ, Városi Könyvtár. 
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Pályázati feltételek: 
 

- Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jo-
gával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett, 

- cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-ában az intézményvezetői 

feladatok ellátására előírt feltételek, vagy a közművelődési intézményben az intézmény 
vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásához, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a művészeti, a közművelődési és a 
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. 
rendelet 6/A. §-ában meghatározott feltételek, vagy a könyvtárban magasabb vezető 
beosztás ellátához, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a 
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésével összefüggő végrehajtásáról szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/B. §-ában meghatározott feltételek.  

 
A pályázat elbírálásánal előnyt jelent: vezetői gyakorlat, idegen nyelv (szlovák) ismeret.   
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- szükséges szakmai gyakrolatot igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajzot, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- végzettséget, szakképzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok közjegyző által hitelesített 

másolatait, 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázat elbírálásával össze-

függő egyéb információkra tekintettel hozzájárul-e a nyilvános ülés tartásához. 
 
Illetmény és egyéb juttatás: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alap-
ján. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 
való elsődleges közzétételétől számított 30. nap. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ ZRT kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Salgótarjáni Területi Igazgatósá-
ga bérletpénztárként kívánja bérbe venni a Piac udvarban lévő, a nyilvános WC-vel azonos 
épületben lévő, jelenleg üresen álló helyiséget. 
A kérelmező saját költségén átalakításokat végezne az épületen (a mellékelt kérelem ezeket 
részletesen tartalmazza). 
A bérleti díjat a jelenleg megállapítottal azonos mértékben szeretné megfizetni. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérelmet a volt buszmegállóban lévő bódéban a 
bérlet árusítás megszűnne.  
 
Jelenleg a kérelmező azt kéri, hogy szülessen egy tulajdonosi hozzájárulás a Piac udvarban 
lévő épületrész bérlésére és az átalakítások elvégzésére. Kér egy bérleti szerződés-tervezetet 
is. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      

 
 
 

Rétság, 2016. június 15.  
                                                                                                          
 
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …” 

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2016. (VI.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KMKK Közép-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. Salgótarjáni Területi Igazgatóságának kérelméről készített előterjesz-
tést. 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a Piac udvarban lévő, a nyilvános WC-vel azonos 
épületben található ….. m2-es helyiség bérbeadásához. A bérleti díj összegét a jelenlegi bérleti 
díjjal azonos mértékben, 6.595 Ft/m2/hó összegben állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Bérlőnek az épület saját költségén törté-
nő átalakításához az alábbiak szerint: 
 

-          1 db ablak csere kerettel együtt tolóablakosra (ajtó melletti) a meglévő zsanérokra fel-
fogatva,  

-          3 db ablakrács felfogatása a keretre (ajtó melletti ablakra, ajtó feletti kis ablakra, vala-
mint az oldalsó ablakra) átmenő csavarokkal vagy pozdorja csavarokkal, de mindenkép-
pen kihajtás ellen biztosítva (pl. hegesztéssel), 

-          1 db nyitható ajtórács felszerelése az ajtókeretre, melynek a zárbetétjéhez egy ellen 
darabot és a zsanérokat szintén a keretre rögzítve, 

-          2 db elhúzható vagy forgatható reluxa felszerelése belülről az ablakok elé (fúrva tiplivel 
csavarral rögzítve). 

 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására. 
 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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BÉRLETI SZERZŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről  Rétság Városi Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képvise-
lője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint Bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: 
Nógrád Volán ZRt. (3100, Salgótarján, Rákóczi út 137-139. ) mint Bérbevevő (a továbbiakban: 
Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 
 

1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező, és Rétság, Rákóczi út 24-26. számú épületek előtt lévő, 2,25 m2 alapterületű, az  
autóbuszváróban kialakított építményt, jegypénztár és utas információ tevékenység céljára. 

 
2./ Jelen Bérleti szerződést a Felek 2016. …… 1. napjától kezdődően, határozatlan időre, 1 

hónapos felmondási idővel kötik. 
     
3./ Bérleti díj 
3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi 

összege ………… Ft, azaz ……………… forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az ÁFA alól. 

 A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfi-
zetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.  

3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat fe-
lülvizsgálni.  

 
4./ Bérbeadó közművet nem szolgáltat.  
 
5./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. 

Bérbevevő jelenleg is birtokban van. 
 
6./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban, 

rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.  
 
7./ Bérbevevő a bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy 

használatába. 
 
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
8.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 

nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 
Amennyiben a Bérbeadó a bérleménnyel rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát 
gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal va-
ló visszaélésnek. 

8.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés 
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 

8.3. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
8.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli 

felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem 
tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a bérleményt nem rendeltetésszerűen 
használja. 

 
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzí-

tett állapotban adja át a Bérbeadónak. 
     Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem üríti 

ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a  képviselő-testület ál-
tal megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. 
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10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a 

szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelke-
zései az irányadók. 

 
11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ….../2016. 
(…..) kt. számú határozatával hozzájárult. A 104/2012.(V.18.) Kt. számú határozattal jóváha-
gyott, 2012. július 01. naptól érvényben lévő Bérleti szerződés jelen szerződés aláírásával hatá-
lyát veszti. 
 
12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, 

vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyar-
mati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá,  
 
 
 
Rétság, 2016. …………………….. 
 
 
 

...............................................      ............................................... 
   Városi Önkormányzat                     Bérbevevő                         
         Bérbeadó 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Simon Katalin kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Simon Katalin néptánc pedagógus azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy részére 
önkormányzati bérlakást biztosítani szíveskedjenek. 50-60 m2 alapterületű lakás lenne megfe-
lelő számára.  
 
Simon Katalint Nagyoroszi Község Önkormányzatával közösen foglalkoztatjuk, gyakorlatilag a 
város közalkalmazottja is. 
 
A napokban kaptuk hozzátartozótól a jelzést, hogy a Nyárfa u.9. II.6. számú ingatlan bérlője 
elhunyt.  A megüresedett lakás alapterülete 60 m2, tehát kérelmező igényeinek megfelel. A la-
kás korábbi bérlője a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság 
703/1987/6. számú kijelölés alapján bérelte a lakást. A kijelölő bérlő kijelölési joga megszűnt.  
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja Simon Katalin kérelmét, egy közszolgálati dolgozót 
tudna segíteni önkormányzati bérlakás biztosításával. 
A bérleti szerződés megkötése előtt át kell nézni a lakást, ha szükséges, el kell végezni a tisz-
tasági festést.  
 
A lakásra megállapított bérleti díj jelenleg 6.420 Ft/hó. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      

 
Rétság, 2016. június 15.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …” 

 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2016. (VI.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Simon Katalin néptánc pedagó-
gus kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II.6. szám alatti lakást kérelmező részére határozat-
lan időre bérbe adja. A bérleti díj mértékét a 6.420 Ft/hó összegben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Bérleti szerződést jóváhagyja. Felhatalmaz-
za Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A Bérleti szerződés kezdő napjának a tényleges használatba vétel napját kell tekinteni.  
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Ikt.szám: 20‐        /2016.             
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről  Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselő‐
je: Hegedűs Ferenc polgármester, mint Bérbeadó  (a  továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: Si‐
mon Katalin  ( 2651, Rét  ság, Nyárfa u. 9.  II/6.) mint Bérbevevő  (a  továbbiakban: Bérbevevő) 
között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 
 
1.)  Felek rögzítik, hogy  határozatlan időre  bérlője Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatti, ön‐

kormányzati tulajdonú lakásnak.  
 
2.)   Bérbeadó   az 1.) pont szerinti határozatlan  időre   biztosítja   Bérbevevő részére az önkor‐

mányzat  kizárólagos  tulajdonát  képező  Rétság, Nyárfa  u.  9.  II./6.  szám  alatt  lévő  60 m2 
alapterületű komfortos lakás (továbbiakban bérlemény) használatát.  

     
3.) Bérleti díj 
3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi 

összege a szerződés kötés napjától  6.420 Ft, azaz hatezer‐négyszázhúsz forint.  
A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) 
pontja alapján mentes az ÁFA alól. 

  A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfi‐
zetni a 11741031‐15451615 számú bankszámlára.  

 
3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő‐testület évente  jogosult a bérleti díjakat fe‐

lülvizsgálni.  
 

4.) Bérbeadó összközművet biztosít. Bérbevevő a közműköltségeket közvetlenül a szolgáltató‐
nak fizeti meg. 

 
5.) Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.  
 
6.) Bérbevevő  a Bérleti  szerződés megszűnte után  köteles  a bérleményt  kiürített  állapotban, 

rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. 
 
7./ Bérbevevő a bérleményt nem adhatja  tovább albérletbe, vagy más módon harmadik  sze‐

mély használatába. 
 
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
8.1. Bérbeadó cserelakás biztosítása mellett  jogosult a  szerződést  írásban  felmondani. A  fel‐

mondási idő három hónap. Amennyiben a Bérbeadó a bérleménnyel rendelkezni akar, és a 
rendes  felmondás  jogát gyakorolja, úgy szerződő Felek kijelentik, hogy ez nem minősül a 
Ptk. szerinti joggal való visszaélésnek. 

8.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés 
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 

8.3. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
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8.4. A  Bérbeadó  jogosult  a  jelen  szerződést  írásban  felmondani  (rendkívüli  felmondás),  ha  a 
Bérbevevő  3.1.  pont  szerinti  bérleti  díj  fizetési  kötelezettségét  elmulasztja,  és  annak 
külőn írásbeli felhívásra 8 napon belül sem tesz eleget, vagy ha a bérleményt nem rendel‐
tetésszerűen használja. 

 
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzí‐

tett állapotban adja át a Bérbeadónak. 
      Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem üríti 

ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a  Képviselő‐testület ál‐
tal megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. 

 
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szer‐

ződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

11./  A  Bérleti  szerződés  megkötéséhez  Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő‐testülete 
…../2016. (…..) számú határozatával hozzájárult. A 13/2011. (V.20.) Kt. számú határozattal 
jóváhagyott, 201.. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐. naptól érvényben lévő Bérleti szerződés jelen szerződés aláírásá‐
val hatályát veszti. 

 
12./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, 

vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarma‐
ti Járás Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá,  
 
Rétság, 2016. …………………….. 
 
 
 
...............................................         ............................................... 
 Rétság Város Önkormányzat                      Bérbevevő                                        
         Bérbeadó 
 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:                                                       
 
 
Rétság, 2016. ……………………………….         
 
 
 
                 Fodor Rita      
       pénzügyi csoportvezető                                                             
 









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

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

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

Fakivágási kérelem
ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. június 24.-i ülésére
Tárgyalja Ülés Szavazás

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

1. Széles Jánosné kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz a Nógrádi út 28. szám előtt
álló egy darab gyümölcsfa kivágása miatt. A fa kivágásához a képviselő-testület hozzájárulása
szükséges, mivel közterületről van szó. A helyszínen a leírt probléma kevésbé érzékelhető, a
gyümölcsfa  kb.  3  m  magas,  de  állandóan  szomszédvita  tárgya.  (Mellékelten  csatolom  a
kérelmet  és  a  helyszínrajzot.  A helyszínrajzon  a  sötétebben  látszó  rész  az  önkormányzat
tulajdonát képezi.) 

A Rétság, Takarék u. 21. számú társasház lakóközössége (Varga Dóra közös képviselő által)
kéri  a  ház  előtt  álló  3  db fenyőfa  kivágását.  A fák  pótlása helyben nem ajánlatos,  mivel  a
jelenleg előállt helyzetet idézné újra elő. A kérelmet csatolom, továbbá a helyszínrajzot is. 

Új  érveket  a  kivágás  mellett,  illetve  ellene  nem  tudok  felhozni,  mivel  ilyen  ügyeket  már
bőségesen tárgyalt a testület, Minden érv elhangzott már pro és kontra.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  dönteni
szíveskedjen.

Rétság, 2016. június

                                                                                   Hegedűs Ferenc
                                                                                     polgármester

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

- a 47/2015. (III.27.) testületi határozat, valamint az ez évi testületi anyagok (január, február, 
március, május)

3. Jogszabályi háttér

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet

1
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4. Határozati javaslat: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (VI.24.) KT határozat

A változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a kért fák
kivágásához nem járul hozzá.
Határidő: azonnal
Felelős Hegedűs Ferenc polgármester

B változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és,
a) a gyümölcsfa kivágásához hozzájárul az alábbi feltételek mellett: a fa pótlásától a testület
eltekint, a fát az önkormányzat vághatja ki a vegetációs időszak végén a korábban kialakult
áron.
b)  a  3  db  fenyőfa  kivágásához  hozzájárul  az  alábbi  feltételek  mellett:  a  kérelmező  saját
költségén legalább 3 db. 3-4 méternél nem magasabbra növő vérszilvafát köteles az 520-as
helyrajzi számú ingatlanon (a Rákóczi út 48-56. szám között) ültetni egy éven belül. A fát az
önkormányzat vághatja ki a vegetációs időszak végén a korábban kialakult áron.
Határidő: 2016. november 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

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

Tájékoztatás Vis major döntésekről 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Költségvetési rendeletünk alapján, amennyiben a két ülés között halaszthatatlan helyzet adódik, 
joga van a Vis major bizottságnak – a testület utólagos tájékoztatása mellett – döntést hozni. 
 
A mai napon egy témában hoztunk döntést. A jegyzőkönyvet az előterjesztéshez csatolom. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. június 19.  
                                     
                                                                     
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 

24.§ 
(1) Előirányzatot túllépni csak  
a) vis major helyzet elhárítása,  
b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások, 
c) a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. 
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron következő 
módosításakor be kell számolni. 
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(3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport 
dönt.  

  a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli 
ki: 

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

ac) Polgármester  
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok. 

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

kedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2016. (VI.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vis major döntésekről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Vis major Bizottság döntésével egyetért. A volt laktanya területéről történt 
szemétszállítást indokoltnak tartja. A hulladékbefogadás és szállítás 810.980 Ft + 218.965 Ft 
áfa (összesen 1.029.945 Ft) költségét, valamint a gépi rakodás 70.000 Ft + 18.900 Ft (össze-
sen 88.900 Ft-os költségét a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére bizto-
sítja.  
 
Az előirányzat átvezetésére a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot 
kell tenni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Vis major jegyzőkönyv 
 
Készült: 2016. június 13. napon a Polgármesteri Hivatal Hivatali helyiségében 
 
Jelen vannak:  Hegedűs Ferenc polgármester 

             Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
             Fodor Rita jegyző általános helyettese 

 
Tárgy: A volt laktanya területén felgyülemlett szemét elszállíttatása  
 
 

I. 
 
2011. óta a volt laktanya területére kerültek beszállításra a városi köztemetőből a koszorúk ma-
radványai.  
 
A Képviselő-testületben egyetértés volt abban, hogy a felgyülemlett szemetet el kell szállítatni. 
A Zöld Híd Kft. a hulladékszállítást elvégezte. Két konténer telt meg, a mért hulladék mennyisé-
ge 14.420 kg, illetve 14.320 kg volt. A hulladék kezelés díja 659.870 Ft + áfa, a szállítási díj 
151.110 Ft + áfa, összesen bruttó 1.029.945 Ft lett. 
 
A nagymennyiségű szemetet kézi erővel nem lehetett felrakni. Gépet béreltünk hozzá, a mun-
kadíj a rakodás esetében bruttó 88.900 Ft. 
 
2016. évi költségvetésünk nem tartalmaz erre a munkára fedezetet. A munka azonban szüksé-
ges volt. A laktanyai hulladékszállításra 1.118.845 Ft pótelőirányzat biztosítása indokolt.  
 
A beérkezett két számla kifizethető, a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor a 
többletelőirányzatot biztosítani szüksége.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
…………………………………         …………………………………   ……………………………              
Hegedűs Ferenc                                    Dr. Szájbely Ernő                             Fodor Rita  
    polgármester                 PVB elnöke                jegyző általános helyettese                   
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-
REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-

SEKRŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

 
2016. április 29-i ülés 

 
 

Bölcsőde létesítése 
110  A pályázat beadása megtörtént, az előkészítő munkák szerződései aláírás-

ra kerültek 
  

Bölcsőde létesítése 
111  A pályázat beadása megtörtént, az előkészítő munkák szerződései aláírás-

ra kerültek 
  

NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Nyílt pályázati felhívása könyvtári 
bútorok beszerzésére 112 
 

 
 

                            Május 27-i ülés 
 

Javaslat az SZMSZ módosítására 113 
Az SZMSZ nem módosult. 



2 
 

  
Beszámoló a  gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokról 114 
A beszámoló megküldésre került. 

 

Kovaterv Kft. szerződésmódosítási kérelme 15 

A szerződés aláírása megtörtént 
 

A közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése 116 
A szerződés megkötése megtörtént 

 
 

Új státuszok létesítése a Polgármesteri Hivatalban 117 
A kérelem elutasításra került 

 

Fakivágási kérelem 118 
A kérelmező értesítése megtörtént 

 
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási 
megállapodás módosítási kérelme 119 
A szerződés aláírása megtörtént 

 

Református egyház helyiséghasználati szerződés módosítási kérelme 120 
A szerződés aláírása megtörént 

 

Riczu Klára kérelme 121 
A kérelmező értesítése megtörtént a döntésről 

 

Csatornaérdekeltségi hozzájárulás összege 122 
Végrehajtás folyamatos 

 

Köztársaság utcai lakók útfelújítási kérelme 123 
Az árajánlat a mai ülés napirendje 

 

TKM döntések 124 
Az osztályok folyamatosan számolnak el. 
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Törvényességi felhívással kapcsolatos döntés 125 
Kormányhivatal értesítése megtörtént 

 
 

RRT SE Szabadidő és Motorsport Sportegyesület kérelme 126 
Az egyeztetés még folyamatban van. Nem egyezik az elképzelés a bérbe-
adó és a bérbevevő között 

 
Bölcsőde pályázattal kapcsolatos szerződések és pénzügyi fedezetének 
jóváhagyása 127 
A fedezet biztosítása megtörtént 

 

Közalkalmazott intézményvezető kinevezése 128 
A pályázat ismételt kiírása megtörtént. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális  Bizottság  2016. május 24 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 20 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 12 db 96.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 1 db - 

           Döntés összesen: 13 db 96.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem 2 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db - 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem - - 

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 1 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db -  
Születési települési támogatás    

- -       támogatott kérelem 3 db 75.000 Ft 

- -       elutasított kérelem 1 db - 
           Döntés összesen: 4 db 75.000 Ft 
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Szociális  Bizottság  2016. június 8 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 12 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 6 db 27.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 1 db - 

           Döntés összesen: 7 db 27.000 Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem 2 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db - 
Temetési Települési támogatás    

- -       támogatott kérelem 3 db 150.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 3 db 150.000 Ft 
  
 
 
Szociális  Bizottság  2016. június 10 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 1 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 1 db 3.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 3.000 Ft 
  
 
 
Szociális  Bizottság  2016. június 15 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 1 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Temetési Települési támogatás    
- -       támogatott kérelem 1 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 50.000 Ft 
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2 Határozati javaslatok 

 
 „A” változat 

2016.( VI.24.) KT. HATÁROZAT 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló be-
számolót elfogadja. 
 

„B” változat 
2016. ( VI.24.) KT. HATÁROZAT 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fogadja el.  
 
Rétság, 2016. június 16. 
 

Hegedűs Ferenc  
   polgármester 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó             előterjeszti: Dr. Varga Tibor Jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ SZABADSÁGÁLLOMÁNYOKRÓL 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő –testületének 251/2015. (XII.18.) számú határozata 
mellékletét képező 2016. évi június havi munkatervében tájékoztatást kér az intézményi 
szabadságállományokról. 
 
Eleget téve a Képviselői-testületi határozatnak a dolgozók szabadságairól 2016. június 09.-i 
állapotnak megfelelően intézményi bontásban az alábbi tájékoztatást adom. 
 
Polgármesteri Hivatal 

 

  
Éves  
szab. 

Tavalyi 
szab. Összesen

Kivett 
szab. 

Még kive-
hető szab. Megjegyzés 

MT. dolgozó 1 30 0 30 5 25   
Köztisztviselő 1 34 75 109 0 109 gyes-gyed 
Köztisztviselő 2 38 1 39 10 29   
Köztisztviselő 3 41 2 43 8 35   
Köztisztviselő 4 36 82 118 0 118   
Köztisztviselő 5 33 8 41 13 28   
Köztisztviselő 6 32 6 38 7 31   
Köztisztviselő 7 32 0 32 5 27   
Köztisztviselő 8 30 0 30 1 29   
Köztisztviselő 9 35 0 35 7 28   
Köztisztviselő 10 35 8 43 14 29   
Köztisztviselő 11 33 0 33 6 27   
Köztisztviselő 12 30 64 94 49 45   
J. 37 0 37 0 37   
P. H. össz. 476 246 722 125 597   
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Önkormányzat 
 

  
Éves  
szab. 

Tavalyi 
szab. Összesen

Kivett 
szab. 

Még kive-
hető szab. Megjegyzés 

MT. dolgozó 1 30 0 30 2 28   
MT. dolgozó 2 30 0 30 3 27   
MT. dolgozó 3 30 8 38 12 26  
Közalkalmazott 1 19 0 19 9 10   
Közalkalmazott 2 27 2 29 15 14   
Közalkalmazott 3 30 -1 29 2 27   
MT. dolgozó 4 30 0 30 6 24   
MT. dolgozó 5 32 1 33 4 29   
MT. dolgozó 6 30 0 30 8 22   
Közalkalmazott 4 29 0 29 8 21   
Közalkalmazott 5 34 0 34 8 26   
MT. dolgozó 7 30 0 30 7 23   
Közalkalmazott 6 33 14 47 15 32   
MT. dolgozó 8 28 0 28 5 23   
MT. dolgozó 9 27 0 27 2 25   
P. 39 17 56 20 36   

Önkormányzat ö. 478 41 519 126 393   
 
 
Óvoda 
 

  
Éves  
szab. 

Tavalyi 
szab. Összesen

Kivett 
szab. 

Még kive-
hető szab. Megjegyzés 

Közalkalmazott 1 46 0 46 5 41  
Közalkalmazott 2 46 0 46 4 42  
Közalkalmazott 3 46 0 46 2 44  
Közalkalmazott 4 30 0 30 3 27  
Közalkalmazott 5 46 0 46 2 44  
Közalkalmazott 6 31 0 31 6 25  
Közalkalmazott 7 46 0 46 1 45  
Közalkalmazott 8 33 0 33 4 29  
Közalkalmazott 9 45 0 45 4 41  
Közalkalmazott 10 24 0 24 1 23  
Közalkalmazott 11 21 48 69 0 69 gyes-gyed 
Közalkalmazott 12 48 0 48 5 43  
Közalkalmazott 13 46 0 46 1 45  
Közalkalmazott 14 33 0 33 6 27  
Közalkalmazott 15 46 0 46 7 39  

Óvoda össz. 587 48 635 51 584   
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Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 

  
Éves  
szab. 

Tavalyi 
szab. Összesen

Kivett 
szab. 

Még kive-
hető szab. Megjegyzés 

MT dolgozó 1 32 0 32 1 31   
MT dolgozó 2 28 0 28 2 26   
Közalkalmazott 1 32 0 32 0 32   
Közalkalmazott 2 26 0 26 2 24   
Közalkalmazott 3 28 0 28 0 28   
Közalkalmazott 4 24 41 65 0 65 gyes-gyed  
Közalkalmazott 5 20 0 20 0 20  
Közalkalmazott 6 20 0 20 4 16   
Közalkalmazott 7 38 19 57 6 51   

V.M.K.K. össz. 248 60 308 15 293   
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabadságállományokról szóló tájékoztatót el-
fogadni szíveskedjen. 
 
         Dr. Varga Tibor 
               Jegyző 

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

„66/2013. (III.22.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szabadságállományokról 
készített előterjesztést. A tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felhívja valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló vezető figyelmét arra, hogy a szabadsá-
gokat tárgyévben ki kell adni. 
A még ki nem vett szabadságokat 2013. december 31.-ig minden munkáltatói jogot gyakor-
ló vezetőnek ki kell adnia az érintett dolgozók számára. 
A fenti intézkedés végrehajtásáért minden munkáltatói jogot gyakorló vezető fegyelmi fele-
lősséggel tartozik az Önkormányzat valamennyi intézményénél. A Képviselő-testület köte-
lezi Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a ki nem vett szabadságát 2013. december 31.-ig 
rendezze, azt vegye ki. 
A szabadságok állásáról a Képviselő-testület a 2013. novemberi ülésére tájékoztatást kér.  

 
Határidő: szöveg szerint 

               Felelős: a tájékoztatásért Mezőfi Zoltán polgármester, valamennyi munkáltatói 
jogkört gyakorló vezető” 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Munkaügyi jogszabályok 
 
 
 
 



Tájékoztató szabadságállományokról….                                                   2016. június 24.-i ülésére 

4 
 

 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2016.06.24. KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szabadságállományokról 
készített előterjesztést. 
A tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Ismételten felhívja valamennyi munkáltatói jogkör gyakorló figyelmét arra, hogy a szabad-
ságokat tárgyévben kell kiadni. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: valamennyi munkáltatói jogkört gyakorló vezető 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
       Dr. Varga Tibor 
             Jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. június 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A két ülés közötti munkámról szóló beszámolómat ismételten témák szerint állítottam össze. 
 
Településüzemeltetés terület  
 
Általános, folyamatos feladatok: 
 
Továbbra is irányítom a Városüzemeltetési csoport munkáját. Kiadom a feladatokat és ellenőr-
zöm a végrehajtásokat. Egyeztetjük a szükséges anyagbeszerzéseket.  
 
Napi szinten irányítottam a közmunkások munkáját.  
 
Egyeztetjük a fűnyírásokat, ellenőrzöm a benzinfogyasztást.  
 
Jelentős munkaidőt fordítottunk a volt laktanyai szemétszállításra. Az elmúlt ülésen egyeztettem 
képviselő társaimmal a 2011. óta felhalmozódott szemét elszállításáról. Leszerveztem a sze-
métszállítást, leszerveztem a rakodógépet is a munkához. Az Extrém nap után szerveztem a 
szemét elszállítását a rendezvény területéről. Közreműködtem a Táncsics utcai szemétszedés 
és szemétszállítás előkészületi munkáiban.   
 
Közvilágítások működését rendszeresen figyelem. Szükség esetén bejelentem a meghibásodá-
sokat a szolgáltatónak.   
 
Folyamatos kapcsolatot tartok a Pénzügyi és Szoláltatási Csoport munkatársaival, utalványo-
zok, szerződéseket írok alá.  
 
 
Polgármesteri Hivatali munkám 
Napi szinten kapcsolatot tartok a Pénzügyi és Szolgáltatási csoporttal. A kapcsolattartás kiterjed 
a napi kifizetésekre, utalványozásra, a munkaügyi ügyintéző kolléganőmmel rendszeresen 
egyeztetek a közmunkaprogramokkal kapcsolatban.  
Az ügyfelek továbbra is megkeresnek problémáikkal. Igyekszem nekik segíteni fogadónapomon 
kívül is.  
 
Pályázatokkal kapcsolatos tevékenységem 
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A bölcsőde pályázat folyamatban lévő ügyeit intéztem, folyamatosak az adatszoltáltatások. A 
pályázatot jogosultnak nyilvánította a MÁK Nógrád megyei igazgatósága, döntésre felterjesztet-
ték. (Mellékelem az értesítést). 
 
Munkámmal aktívan segítem a római katolikus templom felújítására benyújtott pályázatot.  
 
 
 
Egyéb egyeztetések 
 

- Kezdeményeztem a Zarándoki út kátyúzási munkáit, a munkák elvégzésre kerültek. 
 

 
Protokolláris tevékenység 
 
Részt vettem a Szlovák Nemzetiségi napon, az Extrém napon. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
 
Rétság, 2016. június 16. 
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 
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