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 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) 
pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekez-
dése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan 
működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.  
Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a 
polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.  
 
A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni: 

- 2016. évi XC. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht) 
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehaj-

tásáról (Ávr) 
- Áfa törvény 
- szja törvény 
- 2011. évi CLXXXIX törvény a nemzeti vagyonról 
- 2011. évi CXCVI. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról 
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) 

 
Az Áht. 23. §-a tartalmazza a  helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kötelező tartamát. 
Az előírás alapján  
- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) 
feladatok szerinti bontásban),   
- a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költség-
vetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vál-
lalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (II-IV/3, 4 mellékletek)  
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (rendelet-
ben),  
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvá-
nyának, vállalkozási maradványának igénybevételét (I/2. mellékletben kimutatva) 
- költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szol-
gáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,  
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az 
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet),  
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvál-
lalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 
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illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felha-
talmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit (I/13. mellék-
let),  
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) be-
kezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskö-
röket, valamint az esetleges felhatalmazást (nem releváns).  
(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az 
elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék. (I/3-as mellékletek, valamint I/14.)  
 
A kiemelt előirányzatok COFOG-onkénti bemutatása nem kötelező. Az előző évek gyakorlata 
alapján a táblázatok elkészültek, segítve ezzel a döntés hozatalt.  
 
A Mötv. 13. § határozza meg az önkormányzatok kötelező feladatit. A feladatok besorolását 
nehezíti, hogy a kötelező feladatok ellátásának szintje nem meghatározott. Az önkormányzatok 
kötelező feladatai (melyek érintik Rétság város költségvetését):  
 

- településfejlesztés, településrendezés;  
Feladatellátás 2017. évben: konkrét feladatot a költségvetési rendelet két eset-
ben tartalmaz. Az egyik a város északi részén lévő buszöböl vízjogi engedélyezési 
tervéhez kapcsolódó kiadás (ez már testületi felhatalmazás alapján realizálódott), 
a másik pedig a rendezési terv felülvizsgálata. Feltételes tartalék képzésére került 
sor a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban. A kiviteli tervek és a pályázatírás 
szerződésben rögzített részei a pályázatok elnyerését követen készülnek el. A tes-
tületi döntés megszületett, de a benyújtott pályázatok bírálás alatt állása miatt nem 
tudjuk, hogy kifizetésükre sor kerül-e.  
 

- településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása 
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterüle-
tek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);  

Feladatellátás 2017. évben: az általános fenntartások kívül 2.000.000 Ft + áfa 
összeg került betervezésre a főközlekedési útvonalakon lévő járdák végeinek aka-
dálymentesítésére. A feladat szükségességében egyetértés volt a testületben, a 
lakossági igény fokozott, a munkák elvégzése indokolt. A város köztemetőjének 
kerítés felújításáról 2016. évben döntött a Képviselő-testület. 

 
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;  

Feladatellátás 2017. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi 
ügyeleti ellátás biztosításával. 2015. évben kötelezettséget vállalt a Képviselő-
testület az alapellátást biztosító rendelők bérleti díjának átvállalására. 
 

- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, 
rovar- és rágcsálóirtás);  

Feladatellátás 2017. évben: Zöldterület hasznosítás COFOG tételes kimutatása 
alapján 
 

- óvodai ellátás;  
Feladatellátás 2017. évben: Napközi otthonos Óvoda Intézmény tevékenységé-
vel (az intézmény csak kötelező feladatot lát el) 
 

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása;  

Feladatellátás 2017. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény 
költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és 
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támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
COFOG-okon felsoroltak szerint 
 

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;  
Feladatellátás 2017. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi 
döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint. 2016. évben új 
kötelező feladat volt (lett volna) a Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozá-
sa. 2016. december hónapban az intézményvezető kinevezése megtörtént. Az 
intézmény bejegyzése 2017. január 9-én történt meg, eddig a napig az intéz-
ményvezető és helyettesének bére a város költségvetésében szerepel. A 2017. 
évre tervezett kiadásokról a 2017. évi költségvetés módosítása napirendben 
részletesen tájékoztatást adunk. 
 

- lakás- és helyiséggazdálkodás;  
Feladatellátás 2017. évben: A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbe-
adásával, karbantartásával. 
 

-  helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;  
Feladatellátás 2017. évben: felmerülő igény szerint, azonnal. Az ÁSZ ellenőrzés 
és jogszabályi változás miatt a feladattal kapcsolatos terveket, szabályzatokat el 
kell készíteni. A feladatokra árajánlat bekérését követően többletforrás biztosítá-
sa lesz indokolt.  

 
-  honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;  

Feladatellátás 2017. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, a  
közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, mellyel a szociális feladatinakat 
is átvállaljuk. A védelmi feladatok a Polgármesteri Hivatal állományában lévő dol-
gozó munkaköri leírásába szerepelnek. 
 

-  helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;  
Feladatellátás 2017. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a 
Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül. 
 

-  sport, ifjúsági ügyek;  
 Feladatellátás 2017. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes bizto-

sításával, sportegyesületek támogatásával.  
 
- nemzetiségi ügyek;  

Feladatellátás 2017. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött meg-
állapodások alapján. 2017. évi feladat lesz a megállapodások felülvizsgálata.  
 

-  közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;  
Feladatellátás 2017. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása 
 

- hulladékgazdálkodás;  
  Feladatellátás 2017. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.) 
 
       - víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelke-

zései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.  
Feladatellátás 2017. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közkutakról, valamint 
szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV) 
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január havi ülésen meghatározta a 
költségvetés összeállításának szempontjait. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén 
készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete.  
 
 

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetése)  
 

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és 
látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszé-
lyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkor-
mányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rende-
letben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságá-
ért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.  
 
 
Önkormányzati bevételek alakulása  
Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat 
bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, 
a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az 
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 
bevételeit (Avr 24.§. (1)).  
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezik a központi nor-
matívákról.  
 
Központi költségvetésből származó bevételek  
A központi támogatások éves szintjének megállapítása részben igénylés, részben statisztikai 
mutatók alapján történt.  Feladatmutatókon alapuló igénylést kellett benyújtani az óvodai ellátás 
és az étkeztetés központi támogatására.  Igénylés nélkül, központilag került megállapításra az 
önkormányzati hivatal működésére, zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, temető gazdál-
kodásra és utak fenntartására biztosított támogatás, mely elszámolására útmutató nem áll ren-
delkezésre. Az elszámolásnak való megfelelés nem releváns, mivel az adóerő-képesség számí-
tás miatt tényleges támogatást nem kapunk. Ettől függetlenül a feladatokat el kell látni. Szintén 
taxatív összeget kapunk a Szociális és Gyermekjóléti Központ kialakításához és működtetésé-
hez.  
 
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  
 
A települési önkormányzatok működésének támogatása  
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 73.325.800 Ft lenne, a tényleges le-
utalandó összeg az adóerőképesség miatt 3.281.920 Ft lesz.  
 
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A 
támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások 
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatás összege 4.580.000 fo-
rint/fő.  
A megemelkedett adóbevételeink miatt nőtt az elvonás. Az elvonás az intézmények közül 
továbbra is egyedül a Polgármesteri Hivatalt sújtja. A Polgármesteri Hivatal működtetése 
ugyanakkor kötelező önkormányzati feladat. 
 
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4.992.970 Ft 
lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.  
A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmé-
nyek kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület hektár alapján illeti meg.   
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 Közvilágítás fenntartásának támogatása 5.568.000 Ft lenne, de az adóerőképesség elvo-
nás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.  
 
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához 
kapcsolódóan illeti meg a település nagyság szerinti kategória átlagának figyelembevételével.  
 
 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.807.748 Ft lenne, de az 
adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.  
  
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő köztemető fenntartáshoz 
kapcsolódóan jár. 
 
Közutak fenntartásának támogatása 3.164.380 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás 
miatt e feladatra támogatást nem kapunk.  
  
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közutak üzemeltetéséhez 
kapcsolódóan jár. 
 
 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.665.300 forint lenne, de az 
adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.  
 
A központi költségvetés támogatást biztosít a Mötv.) 13. §-ában meghatározott egyes - az 1.a-b 
alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen:  
az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a kör-
nyezet-egészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természet-
védelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a 
védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők ér-
tékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbizton-
sággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással és a távhőszolgáltatással 
kapcsolatos feladatok ellátásához.  
 
A szociális feladatok önkormányzati részének támogatására az adóerőképesség számítás miatt 
támogatást nem kapunk. Ennél a feladatnál nem mutatható ki az egyébként járó támogatás ösz-
szege 
 
Az állami támogatás összege  94.252.478 forinttal csökken az adóerőképesség számítása mi-
att.  
 
 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  
 
Óvoda működésének támogatása  
Bértámogatás 48.575.096 0 48.575.096
Dologi kiadások támogatása 7.761.500 0 7.761.500
Óvoda működési támogatása összesen: 56.336.596 0 56.336.596
 
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bér-
támogatása  
A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési ön-
kormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok 
nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. A támogatás a települési önkor-
mányzatot a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev. 
tv.) nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.  
A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továb-
biakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. 
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rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset 
elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni. 
Továbbra sem jár támogatás az óvodatitkári feladatok ellátására. A státusz megtartásáról a 
Képviselő-testület 2015. évben döntött.  
A támogatás összege tartalmazza a dadák garantált bérminimumon felüli 10 %-os kötelező bér-
emelését is.  
  
Az állami támogatás fajlagos összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.   
 
Óvodaműködtetési támogatás  
A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök 
és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruk-
túrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik. 
 
 Gyermek étkeztetés támogatása – előzetes adatok alapján 15.695.188 Ft, mely összeg ma-
gában foglalja az iskolai és az óvodai étkeztetést is, továbbá az elmúlt évben bevezetett szüni-
dei étkeztetés támogatását is. A szünidei étkeztetés tervezett létszámával óvatosan terveztünk, 
mivel a kihasználtság az elmúlt évben is igen alacsony volt.  
 
 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  
 
 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az adóerőképesség-számítás miatt támo-
gatást nem kapunk.   
Szociális kiadásaink fedezetéül a helyi iparűzési adót jelölte meg a jogalkotó. 
 
Szociális étkeztetés 1.107.200 forint  
Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál átlagosan, az elmúlt évi 5 fő helyett 
20 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatoknak a 
Szoctv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 
nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot 
a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatáro-
zása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők 
étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összegesített ellátottak száma 
osztva 251-gyel.  
 
Család- és Gyermekjóléti Központ feladatellátásra  2016. novemberében – teljes évre 
13.800.000 Ft támogatást igényeltünk, feltételezve az intézmény 12 havi működését. Már lát-
ható, hogy 2 havi támogatásról l kell mondanunk, mivel az intézménynek várhatóan február vé-
gén lesz működési engedélye.   
 
 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.236.460 Ft, mely a la-
kosság száma alapján jár. Fajlagos összege 1.140 forint/fő  
 
Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk.  
 
A szociális ellátások (természetbeni gyermekvédelmi támogatás) és a közműfejlesztések után 
év közben a teljesített kifizetések után jár majd állami támogatás.  Az előzőekben felsorolt tá-
mogatásokra eredeti előirányzat nem tervezhető állami támogatásként.  
 
Helyi adóbevételek 
A bevételek tervezése a 2016. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült.  
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Működési bevételek (28.764 eFt) között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük . A bérleti 
díjak a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kerültek beépítésre. A bérleti díj évek óta 
nem emelkedett, ezért a 2016. évivel azonos szinten került tervezésre. 
 
Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása 15.541 e Ft 
került tervezésre.   .  
 
A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 200 eFt megtérülése került 
2017. évre ütemezésre. A megtérülésekkel kapcsolatos tapasztalatunk az, hogy a nyilvántartott, 
meg nem fizetett összeg befizetése teljesen bizonytalan. Több korábbi támogatott jelentős, ka-
mattal növelt hátralékot halmozott fel.  
 
Záró pénzkészletünk  2016. december 31-én 390.541 eFt volt, mely pénzmaradványként ke-
rült kimutatásra. A pénzmaradványt néhány esetben kötelezettségvállalás terheli. A kötelezett-
ségvállalások a tételes indokolásban részletesen bemutatásra kerültek. 
 
Önkormányzat kiadásai 
 
A kiadások tervezése a 2016. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2016. év 
közben a Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása, mely 2017. évben is folytatódik. A 
szintre hozott kötelezettség a 2016. évi költségvetésbe beépítésre került. Szintén szintre ho-
zással került tervezésre a 2016. évi béremelés (óvodapedagógusok) hatása is.  
 
Kormányzati funkciók 
 
Településüzemeltetés 
 
Általános igazgatási tevékenység: a polgármester és az önkormányzati képviselők kiadásait 
tartalmazza 16.543 eFt-os összegben.   
 
Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra az adóerőképesség számítás miatt nem 
kapunk állami támogatást. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 8 órás munkabérét és 1 
fő 6 órás segédmunkás bérét e COFOG terhére javasoljuk megállapítani. A COFOG összes 
kiadása 5.760 eFt, melyet teljes egészében saját bevételeinkből kell biztosítanunk. A kiadásnö-
vekedést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének növekedése, valamint a kerítés 
építés tervezett költsége okozza. A temető területét 2016. évben geodéta kimérte. A tartalékte-
rületek kialakítása a 2017. év feladata. Városgondnok úr elmondása alapján a kialakítandó terü-
let a kimérttől mindenképp kisebb lesz, mivel hatalmas katlanok és elbokrosodott részek találha-
tók a kimért területen.  
 
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Lakóingatlanaink állapotának felmérése még nem történt meg, igény nem jelentkezett felújítás-
ra, ezért ezzel a feladattal kapcsolatban költséget nem terveztünk.  
Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok megbontva szerepelnek a költségvetés tételes 
indokolásában A tervezés a 2016. évi tapasztalati adatok alapján történt. E funkcióhoz tartozik a 
Városüzemeltetési csoport kiadása is. A bérek a törvény szerinti minimumszinten kerültek ter-
vezésre. A kormányzati funkció tartalma három korábbi szakfeladat tartalmát foglalja magában, 
tehát a tervezés és a végrehajtás is analitikák bevetését fogja igényelte. 
 
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción az intézmények finanszíro-
zási kiadásai szerepelnek.  
Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra.  
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Gazdasági ügyek 
Három kormányzati funkción kerül megbontásra a közmunkával kapcsolatos vállalásunk. Ter-
veink alapján a csökkenő állami támogatás melletti szociális kiadásainkat közmunkaprogramok-
ban történő aktív részvétellel kívánjuk kompenzálni. A tervezés szintjén a közmunkaprogra-
mokhoz közel 9,09 millió forintos önrész biztosítása szükséges.  Az igénylések során 
igyekszünk kihasználni a magasabb támogatási intenzitású lehetőségeket.   
Az állategészségügy kormányzati funkción tervezett kiadás csak igény esetén kerül elköltésre.    
 
Környezetvédelmi feladatok 
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése kormányzati funkción a DMRV-vel kötött szerződésen ala-
puló becsült összeg került tervezésre. Nem tudjuk, hogy a szolgáltató milyen értékben végez 
karbantartási és rekonstrukciós munkákat városunkban. A csatornabérleti díj pedig az elvégzett 
munka ellenértékével egyenlő. 
A települési hulladék gyűjtése, szállítása kormányzati funkción a Zöldhíd Kft-nek átadandó, 
működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza. A számlázás változása miatt a 
lakosság 2016. évre kettő negyedévi számlát kapott. Az első negyedév támogatásával elszá-
moltunk a szolgáltatóval, a folytatásról jelenleg információ nem áll rendelkezésre.  
 
 
Kommunális létesítmények üzemeltetése 
 
A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción a korábban biztosított lakásvá-
sárlások számlavezetési költségeit tartalmazza. Víztermelés, kezelés kormányzati funkción a 
kötelező feladatot jelentő közkutak vízdíja került tervezésre. A közkutak száma az elmúlt évek-
ben csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2016. évi tényszámok alapján került tervezésre.  
Zöldterület kezelés kormányzati funkción közterületeink karbantartásának költségei szere-
pelnek. A Közvilágítás kormányzati funkció tartalma értelemszerű. A megszokott tétel kiegészí-
tésre került a karácsonyi díszkivilágítás költségével is. 
 
A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a –a 2016. évi pénz-
maradványból képződött – tartalék szerepel.   
 
Egészségügy 
A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák. A biztonságos működés a 
költségvetés adatai alapján megoldottak. Indokolást igénylő 2017. évi tétel nem szerepel a költ-
ségvetésben.  
 
Szabadidő, sport, kultúra 
Civil szervezetek működésének támogatása, Civil szervezetek programtámogatása Sza-
badidősport tevékenység támogatása kormányzati funkciók terhére 6.500 eFt támogatás 
került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javaslom pályázat kiírását a támogatások igény-
bevételéhez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvé-
nyekhez vehetnék igénybe a támogatást, lehetőleg kulturális célra. Ki kell hangsúlyoznom, 
hogy a pénzbeni támogatás elenyésző összeg a közvetett támogatások mellett.  
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción a városi rendezvények 
eddig is vállalt költségei kerültek tervezésre. Szintén itt került tervezésre a néptánc oktatás  
Rétságot terhelő költsége. A kormányzati funkció biztosít fedezetet a nem bejegyzett civil szer-
veződések kulturális programjai során felmerült költségek átvállalásához.  
 
Oktatás 
 
Az oktatással kapcsolatos kormányzati funkciók között kell kimutatni a nem kötelező feladatként 
biztosított ösztöndíjakat, és a kötelező gyermekétkeztetési feladatok kiadásait.  
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Szociális feladataink: 
 
Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az 
ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul.  
 
A szociális feladatok között kerül tervezésre a házi segítségnyújtás költsége, valamint a kialakí-
tandó Család és Gyermekjóléti központ kialakításának költségeire 15,8 millió Ft. 
 
Forráshiányos mellékletben került – a Képviselő-testület döntése alapján, mely szerint a fej-
lesztési kiadásokról a testület dönt – a város részére egy darab többfunkciós kisteherautó vá-
sárlása, a Szőlő utcai telkek közművesítése, a 34 ha terület belterületbe vonása és a rendőrség 
felé vezető járda felújítása. A Szőlő utcai telkekre közművesítést követően azonnal több rétsági 
lakost tudok, aki megvásárolná. A járdák felújításával kapcsolatban tiszteletteljes kérésem az, 
hogy ne aszfalt járdát építsünk, hanem térkövezzük azokat.  
 
 
Polgármesteri Hivatal: 
 
Az intézmény finanszírozásáról már a bevételek bemutatásánál részletesen írtam.  
 
Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2016. évi tapasztalatokat. A továbbszám-
lázott szolgáltatások esetében részben tapasztalati adatokkal, részben becsléssel dolgoztunk. 
A Járási Hivatal a fűtési szezon végén leválik rendszerünkről. A továbbszámlázott szolgáltatás 
bevételi és kiadási oldalát csökkentettük. 
 
A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítá-
sára vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a minimum szinten kerültek tervezésre, jutalom 
csak az anyakönyvvezető részére, becsült esküvőszám alapján lett tervezve, felhalmozást nem 
terveztünk. 
 
Dologi kiadásaink tervezésénél a 2016. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. Január-
február hónapban ismét több radiátor kilyukadt, pótlásukat – tekintettel a vis major helyzetre – 
azonnal meg kellett oldani.  
A Polgármesteri Hivatal 2017. évre összeállított költségvetésének színvonala 69.137 eFt. Az 
intézmény költségvetése továbbra is tartalmazza a testület működésével, a könyvvizsgálói 
munkával, valamint a jogi képviseleti munkával kapcsolatos meg nem osztható költségeket. 
 
Személyi állományunk, mint már többször jeleztük hiányos. Szükséges lenne egy ügyke-
zelői és egy műszaki ügyintéző státuszra. 
 
 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a 2 fő építéshatósági ügyintéző jogszabály alapján saját, épí-
téshatósági feladatán túl más feladatot nem láthat el. Az államigazgatási és az önkormányzati 
ügyekre – a létszámból levéve a takarítónőt és inkább az Mt hatálya alá illő városgondnokot - 
9,9 fő marad. Gyakorlatilag a legnagyobb leterheltség mellett a Polgármester Hivatal a legki-
sebb létszámmal dolgozó intézmény.  
 
A köztisztviselői illetményalapot az éves költségvetési törvény határozza meg, mely változatla-
nul 38.650 Ft. 2017. évtől a költségvetési törvény lehetővé teszi az önkormányzatok számára, 
hogy az illetményalapot megemeljék. Felső korlát irreálisan magas. 
 

„59. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a sze-
rinti illetményalap a 2017. évben 38 650 forint. 
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 (6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. évben - az önkor-
mányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztvi-
selők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény-
ben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben 
állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi 
illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, 
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tíz-
szeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy 
pótlék ez esetben sem fizethető.” 

 
 
Jegyző úr érdeklődésére az az információnk, hogy a környező települések a köztisztviselői il-
letményalapot 50.000 Ft-ban állapítják meg.  
 
Megismétlem a költségvetés összeállításának szempontjai napirendi előterjesztésben már be-
mutatott fejlesztési szükségleteket. A Városháza épülete a legrégebbi és legelhanyagoltabb 
épület az intézmények között. Szükséges lenne a tető cseréjére, a fűtésrendszer korszerűsíté-
sére és a nyílászárók cseréjére  
 
Napköziotthonos óvoda 
 
Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 58.651 eFt. Az intézménybe járó gyerme-
kek száma némi stagnálást mutat, a korábbi 100 főt azonban jelen adatok ismeretében nem éri 
el.  
 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
 
Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 56.561 eFt. Az intézményvezető jelezte, 
hogy az intézmény felújításának befejezését, a könyvtári polcok cseréjét, az RTV további fej-
lesztését stb. szeretné megvalósítattni a 2017. évben. Közel 15 millió forintos igény a testületi 
elvárásnak megfelelően a forráshiányos mellékletben található. 
 
Összevont költségvetésről: 
Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 1.055.682 eFt. A 2016. évi pénzma-
radvány 390.824 eFt a költségvetési főösszeg 37,02 %. A pénzmaradvány összege nem tartal-
mazza a jelenleg befektetett 250.000.000 Ft-ot. 
 
Egyéb információk: 
A tervezés során az energiaköltségek az elmúlt évivel azonos szintben kerültek tervezésre. Je-
lenleg becsülni nem tudjuk, hogy a rendkívül hideg tél miatt a gázdíjakra mennyi kiadásunk 
lesz. Az energiaköltségek várhatóan év közben módosításra kerülnek.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
         
                                                                                                           Hegedűs Ferenc 
                                                                                                               polgármester 

Záradék: 
Hivatkozással az Mötv. 81. § (3) bekezdés e) ponjára, a rendelet tervezet jogszabálysér-
tést nem tartalmaz. 

 
                                                                                                            Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                       jegyző 



1 oldal a 8 oldalból 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
…/2017. (…...) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormány-
zat 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 
 

I. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Polgármesteri 
Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 

 
2.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan műkö-

dő költségvetési szervek címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.  
(2) Az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. 

a) Az önkormányzati feladatok  az I. alcímet, 
      b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet, 
      c) A  Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet, 
      d) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár IV. alcímet alkotja.  

 
 

II. 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
3.§ 

 
A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költ-
ségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.055.682 ezer Ft-ban állapítja meg. 

 
4.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az 1.055.682 ezer Ft bevételi főösszegből  
 

a) felhalmozás célú bevételt 400 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 664 458 ezer Ft-ban
C) 2015. évi pénzmaradványt 390 824 ezer Ft-ban  

 
állapítja meg 

    
(2) Az 1.055.682 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 

alábbiak szerint állapítja meg: 
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Önkormányzat összesen: 
 

Beruházás 864 ezer Ft
Felújítás 0 ezer Ft
Feljesztésre átadott pénzeszköz 0
Fejlesztési célú kiadás összesen 864 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás 177 024 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok 35 858 ezer Ft
Dologi kiadás 156 452 ezer Ft
Támogatásértékű kiadás 2 077 ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 7 826 ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása 180 130 ezer Ft
Szociális ellátás 40 247 ezer Ft
Működési kiadás 599 614 ezer Ft
Tartalék 455 204 ezer Ft

 
 

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése 
szerint 91,75 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak 
létszáma 40,0 fő.  

(4) Az önkormányzat   
a) működési  többletét             64.844 eFt-ban 
b) a fejlesztési hiányát          464 e Ft-ban 
c) a tartalék összegét                 455.204 eFt.-ban állapítja meg. 

 
5.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadá-

si előirányzatát  az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján  az alábbiak  szerint 
állapítja meg  

 
                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  

Bevételi főösszeg 871 250 Kiadási főösszeg 871 250
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 28 764 Személyi jellegű kiadás 75 703
Támogatásérték bev. 52 888 Járulék 13 288
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 95 911
Helyi adó 297 400 Pénzbeni ellátás 40 247
Átengedett adó 7 800 Támogatásértékű kiadás 2 077
Központi támogatás 93 457 ÁHT-n k. pe. Átadás 7 826
Működési bevétel össz. 480 309 Intézményfinanszírozás 180 130
Fejlesztési célú bevétel 400 Fejlesztési kiadás 864
Pénzmaradvány 390 541 Tartalék 455 204

 
 (2) Az önkormányzati feladatok  kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-8. 

számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja. 
  

(3)  Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint  51,75 főben állapítja 
meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 40,0 fő.  

 
6. § 
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(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  költségvetésének  bevételi és kiadási 

előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
 
 
 

 (1000 Ft-ban) 
 

Bevételi főösszeg 69 137 Kiadási főösszeg 69 137
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 2 448 Személyi jellegű kiadás 34 342
Támogatásérték bev. 0 Járulék 7 724
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 27 071
Önkormányzati támogatás 66 621 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 69 069 Tartalék 0
Pénzmaradvány 68

 
  (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú 

mellékletek szerint jóváhagyja. 
 

(5) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 12,75 főben állapítja 
meg. 

(6) A köztisztviselői illetményalapot ………… Ft-ban állapítja meg. 
 

7.§  
 

(1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási 
előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg . 

 
1.000 Ft-ban 

Bevételi főösszeg 58 651 Kiadási főösszeg 58 651
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 42 852
Támogatásérték bev. 0 Járulék 9 718
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 6 081
Önkormányzati támogatás 58 519 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 58 519 Tartalék 0
Pénzmaradvány 132

 
   (2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. 

számú mellékletek szerinti jóváhagyja. 
 
(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,5 főben állapítja meg. 

 
8. § 

 
  (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevé-

teli és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. 
 

                                                                      (1000 Ft-ban) 
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Bevételi főösszeg 56 644 Kiadási főösszeg 56 644
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 1 571 Személyi jellegű kiadás 24 127
Támogatásérték bev. 0 Járulék 5 128
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 27 389
Önkormányzati támogatás 54 990 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 56 561 Tartalék 0
Pénzmaradvány 83

 
(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 

IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  
 
(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg, 

melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 0 fő.  
 

 
9.§ 

 
A Család és Gyermekjóléti központ költségvetése 
 

10.§ 
 

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 

11.§ 
(1)  A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forráson-

kénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, intézményen-
kénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, a központi támogatást az 5. számú 
melléklet részletezése szerint állapítja meg.   

 
(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület 

dönt.  
 

12.§ 
A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan mű-
ködő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) 
kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 
13.§ 

      A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, 
a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államház-

tartáson kívülre átadott pénzeszközök 
14.§ 

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett 
és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

Előirányzat felhasználásának üteme 
15.§ 

Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
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Önkormányzat közvetett támogatásai 

16.§ 
Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá 
 

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet 
17.§ 

A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú mellék-
let szerint hagyja jóvá. 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
18.§ 

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. számú 
melléklet tartalmazza 
 
Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és 

kiadások bemutatása 
19.§ 

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 
fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, il-
letve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a fi-
nanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet 
tartalmazza 
 

Általános és céltartalék 
20.§ 

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza. 
 

III. 
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  

 
21.§ 

(1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása 
alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.  

(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület ha-
táskörébe tartozik.  

 
22.§ 

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében  
(1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül 

a működési tartalékot jelöli meg. 
  
(2) Kiemelt feladatnak  

a) az intézmények biztonságos működtetését,  
b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, köz-

utak karbantartását) a városkép javítását, 
c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítá-

sát jelöli meg. 
 

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a 
Képviselő-testület dönt. 

 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
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a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesíthetik, 
b) felhalmozási, felújítási kiadásaikat a Képviselő-testület által elkészített rangsor 

alapján végezhetik el, 
c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslataikról a Kép-

viselő-testület dönt, 
d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatá-

rozott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során 
figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában 
ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi 
intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüre-
sedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási 
szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület 
hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyeket zárolni kell, ezek 
csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel.  A nem kötelező 
személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulá-
sa szükséges, 

e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automa-
tikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a ter-
vezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthe-
tők.  A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túl-
lépésnek minősül, 

f) a költségvetési szervek vezetői felelősek  az állami támogatásokat, átvett pénz-
eszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolá-
sokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszá-
molások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezet-
ni, 

g) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes enge-
délye szükséges, 

h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak kép-
viselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani.  

i)     a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és be-
ruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. 

 
(4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, 

az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.  

 
 (5) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő át-

menetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. 
A leköthető összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi 
és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.  

 
 

   23.§ 
A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthe-
tők.  

 
     24.§ 

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet mó-
dosításáról a Képviselő-testület dönt.  
 

25.§ 
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(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. 
 
(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) Polgármester 

ac) Jegyző  
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyeztbe került intézmény Intéz-
ményvezetője 
ae) 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. 
 

26. §  
 

(1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad hoc 
munkacsoportot működtet.  

(2) Az ad hoc munkacsoport tagjai: 
a) alpolgármester 
b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese 
c) Szociális Bizottság elnökhelyettese 

(3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítőket is igénybe vehet. 
(4) Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal jóváha-

gyott  szabályzat alapján végzi. 
 

(5) Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat: 
 

a)  Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányza-
tának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” 
keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, egyesületek, 
alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a 
helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, ok-
tatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezé-
sére. 

b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb sza-
badidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására. 

c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületek-
kel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel. 

d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepségek, megemlékezések 
programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja 
azokat.  

(6) Az ad hoc munkacsoport meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a PVB 
elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a Képvise-
lő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni. 
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27.§ 
A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-
juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 200.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
 

28.§ 
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési 
szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és 
e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
 
 

IV. 
Záró rendelkezések 

29.§ 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 9.§ kivéte-
lével 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetése az intézmény tényleges megala-

kulását követően kerül megállapításra.  
 

 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

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

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

2017. évi költségvetés módosítása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szokatlan, hogy egy testületi ülésen kerül elfogadásra a 2017. évi költségvetés és annak mó-
dosítása. Ennek oka, hogy Család-és Gyermekjóléti Központ intézmény 2017. január 9-én ke-
rült bejegyzésre. Az intézmény tervezett bevételeit és kiadásait eredeti előirányzatként nem 
tudjuk feladni, viszont a kiadások már folyamatosan keletkeznek. 
 
Az intézmény jellemzően bér, járulék és rezsi kiadásokat tervezett. A dologi kiadások jelentős 
része 2016. évben realizálódott, amikor az intézményvezető racionálisan költötte el az indulás-
hoz biztosított 2 millió forintos állami támogatást.  
 
Az intézményre az eredeti költségvetésben 13.800 eFt állami támogatás került ütemezésre. 
Jeleztem, hogy az állam csak a működési engedély kiadását követően biztosítja a támogatást. 
Tehát eddig 2 havi támogatásra már biztos, hogy nem vagyunk jogosultak, a várható állami tá-
mogatás összege 11.500 eFt magasságában várható. A szociális ágazati pótlék finanszírozásra 
havonta sor kerül, melyet a költségvetés módosításakor átvezetünk. 
 
Az intézmény tételes költségvetési indokolását, a szükséges táblázatokat az előterjesztéshez 
melléklem. 
 
A PVB elnökével, a Polgármesteri Hivatal vezetőivel folytatott egyeztetés alapján a módosító 
rendelet az előterjesztéssel nem küldöm meg. Ennek oka az, hogy a 2017. évi költségvetéshez 
várhatóan érkeznek módosító javaslatok. A módosító javaslatok átvezetését követően alakul ki 
az eredeti előirányzat, melyet már lehet az intézmény költségeivel módosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Rendelet-tervezet 

 
A 2017. évi költségvetés végleges változatának elkészültével együtt kerül kiadásra. 

 
 
 

 
Záradék: 
Az intézményvezető által összeállított költségvetési tervezet leadását, előterjesztés elkészültét 
követően jelent meg a 33/2017. (II.5.) Korm. rendelet, mely 2017. február 17-én lép hatályba. 
Jelentősen megemeli a szociális ágazatban dolgozók pótlékát. A rendelet rendelkezéseit 2017. 
január 1-től 2017. február 16-ig terjedő időszakra is alkalmazni kell. A jogszabályváltozás is in-
dokolja az intézmény költségvetésének módosítását.  
 
 
 

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

2016. évi költségvetés módosítása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2016. évi költségvetés módosítását az állami támogatás, a testületi kötelezettségvállalás és a 
technikai átvezetések indokolja. 
 
Város költségvetése 
 

- Szociális tűzifára érkezett támogatás a legutóbbi költségvetés módosításakor a KGR 
rendszerben a fejlesztésre átvett támogatások között szerepelt. Az egyezőség biztosítá-
sa érdekében – főkönyvi kivonat küldése a havi beszámolókhoz kötelező – elvégeztük a 
korrekciót. Akkor tudtuk, hogy a tétel átvezetése szükséges lesz. Jelen javaslat ezt a 
korrekciót tartalmazza (1.335.500 Ft). 

- Véglegessé váltak az állami támogatás előirányzatai. Köznevelési feladatokra 5.365.833 
Ft, kulturális feladatokra 259.464 Ft többlettámogatást, szociális feladatainkra 6.117.301 
Ft, kiegészítő támogatásra 154.185 Ft-tal kevesebb állami támogatást kaptunk 2016. 
évben. A Család- és Gyermekjóléti Központ támogatását folyamatosan mondtuk le, a 
szociális támogatás csökkentését az intézmény megalakulásának elmaradása okozta, 
az éves 13.800.000 Ft támogatásra nem váltunk jogosulttá.  

 
- Az átvett pénzeszközöknél a tényleges teljesítés alapján a hosszabb idejű közmunka 

programokra 1.839.405 Ft, a Fogorvosi szolgálatra 25.000 Ft többlettámogatásra voltunk 
jogosultak. Az Erzsébet utalványra kapott 1.700.000 Ft az állami támogatások közé ke-
rült átvezetésre.  
 

- Az önkormányzati vagyon COFOG-on a közvetített szolgáltatások rovat bevételei túltel-
jesítésre kerültek 758.210 Ft +áfa összegben indokolt bevételi többletelőirányzat biztosí-
tása. 
 

- A szociális étkezés területén az előző módosításban becsült adathoz képest további 
59.404 Ft + áfa többletbevétel képződött. 
 

- A házi segítségnyújtáson indokolt 143.900 Ft + áfa térítési díj zárolása. 
 

- Talajterhelési díjból 10.000 Ft, építményadóból 1.788.600 Ft, helyi iparűzési adóból 
20.316.164, magánszemélyek kommunális adójából 568.683 Ft, egyéb bevétel (bírság) 
jogcímen 147.727 Ft többletbevétel érkezett, a gépjárműadóban 159.721 Ft, késedelmi 
kamatból 1.165.595 Ft bevételi kiesés miatt az előirányzatok rendezése indokolt. 

 
 
A kiadási oldalon: 
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- Az EUTAF vizsgálat eredményeként bírság megállapítására nem került sor. Ugyanakkor 

a közbeszerzési kiírás miatt 6.777.222 Ft támogatáselvonást állapított meg a Nemzet-
gazdasági Minisztérium. A támogatáselvonás miatt 448.654 Ft kamatot kellett fizetni. A 
vizsgálat jegyzőkönyve ellen a lehetséges fórumokon jogorvoslattal éltünk, mivel a köz-
beszerzési kifogás indoka egy a közbeszerzési felhívásunktól későbbi EU irányelv volt. 
A végeredmény nem bírság, hanem támogatás elvonás lett, mely ellen jogorvoslattal élni 
nem lehet.  

- Az alapellátás bérleti díjai közül egy rendelő egy havi bérleti díja nem került ütemezésre, 
a módosítás indokolt. 

- A Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítására 2015. decemberében 2.000.000 Ft 
támogatást kaptunk. A támogatást legkésőbb, 2016. évben fel kellett használni. Az álla-
mi támogatást felhasználtuk. Részletezve:  

- Informatikai eszközök beszerzése 71.911 Ft 
- Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 202.031 Ft 
- Fenntartási anyag 627.300 Ft 
- Szolgáltatások (szállítási ktg) 26.079 Ft 
- Áfa kiadások 250.377 Ft 
- Immateriális eszközök 259.682 Ft 
- Informatikai eszközök beszerzése 387.851 Ft 
- Beruházási áfa 174.833 Ft 

 
A felsorolt kiadásokra 9.274.213 Ft tartalék feloldása vált szükségessé. 
 

- A városfenntartással kapcsolatos költségek év elején nem tervezhetők hajszál pontosan. 
A Városüzemeltetési csoport anyagfelhasználását az Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás COFOG-on terveztük. Felhasználás – mely saját kivitelben készült – a 
Közutak, hidak COFOG-on történt (Madách utcát és az Akácfa utcát összekötő híd). Az 
előirányzatok átvezetésre kerülnek a COGOG-ok között (60.000 Ft + áfa).  

- A gyermekétkeztetés kötelező önkormányzati feladat. Az étkezők tényleges adagszáma 
szintén előre nem számolható ki. A tényleges teljesítés 502.301 Ft + áfa kiadási elői-
rányzat többletet indokol.  

- A szociális étkezők száma – többször jeleztük – év közben jelentősen megemelkedett. 
Év végére 20 főnél több étkező volt. A tervezett kiadási előirányzat 205.746 Ft + áfa ösz-
szeggel elmaradt a teljesítésről. 

- Zárolásra kerül a Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásaira előirányzott 13.800.000 
Ft tartalék zárolása, átvezetése szükségessé vált. 

- A bérfeladások kiegyeztetését követően zárolásra kerül 1.032.361 Ft bér, 68.686 Ft köz-
lekedési költségtérítés és 76.993 Ft szabadság miatti helyettesítésre tervezett bér a Házi 
segítségnyújtás COFOG-on.  

- A Városi Művelődési Központ intézményfinanszírozása 1.541.092 Ft többletelőirányzatot 
igényel a tényleges teljesítéshez viszonyítva.  

- A város költségvetésében lévő önkormányzati jogalkotás COFOG-on választott tisztség-
viselők juttatásainál 81.209 Ft kifizetésre nem maradt fedezet. Mivel mind a polgármes-
ter, mind a képviselők csak a jogszabályon alapuló juttatásokat kapták, az előirányzat 
rendezése indokolt.  

- A bevételi illetve a kiadási többletek miatt rendezésre kerül a tartalék összege is.  
 
A felsorolt tételek átvezetését követően a város bevételi és kiadási színvonala 22.221.409 Ft-tal 
növekszik. 

 
Az intézmények többlet előirányzatait a finanszírozáson keresztül mutatom be.  
 
 Polgármesteri Hivatal költségvetésének színvonala 10.000 Ft-tal növekszik. 
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- védőszemüvegre biztosításra kerül 400.000 Ft,  
- rendezésre kerül 120.202 Ft betegszabadság és 130.020 Ft egészségügyi hozzájárulás 

a bérek zárolásával, 
- valamint 31.493 Ft szociális hozzájárulási adótöbblet a Adóigazgatás COFOG-on, 
- önkormányzati támogatást nem kérünk, a szükséges előirányzatot dologi kiadásaink 

csökkentésével rendezzük.   
 
 
 

 A Napköziotthonos Óvoda nem igényel korrekciót  
 
 

 A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményfinanszírozása és költségvetés-
ének színvonala 2.009.636 Ft-tal növekszik, az alábbiak szerint: 
 
 
Bevételek: 
 

 Az Intézménynek műsoros előadásból 468.544 Ft többletbevétele kelet-
kezett, 

 Rendezésre került az intézményfinanszírozás előirányzata. Az Intéz-
ményben a pénzmaradvány technikai bevételt képezett. A kiadási elői-
rányzatok megtakarítása nem érte el a technikai pénzmaradvány össze-
gét. A korrekció szükségességét ez indokolta. 

 
Kiadások:  

• néhány COFOG-on rendezésre került a járulék, összesen 357.000 Ft ösz-
szegben, 

• az áprilisi testületi döntés alapján az Intézmény eszközt rendelt meg az 
RKSZ Kft-től, mely december hónapban érkezett meg, fedezet biztosítása 
141 eFt összegben szükséges, 

• az intézményfinanszírozási többlet miatt, a költségvetési egyensúly bizto-
sítása érdekében megemelésre került a dologi kiadások összege. Ez 
szintén technikai tétel, az elköltése nem történhet meg. 

 
A konszolidált költségvetés színvonala 24.241 Ft-tal növekszik, és 1.104.691 Ft-ra változik. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. február 15.  
                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Rendelet-tervezet 

Előterjesztéshez csatolva.  
 
 
 
 
 
Törvényességi záradék: 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 
                                                                                        dr. Varga Tibor 
                                                                                               jegyző 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2017. (……….) önkormányzati rendelete 

a 2016. évi  költségvetésről szóló, 7/2016. (III.09.) rendelet 
módosításáról  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2015. évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról - a központi támogatás változás,  többlet bevétel és testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

 
             1.§ 

 
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.104.691 Ft-ban állapítja 
meg. 

 
2.§ 

 
A R. 4. §  (1) -(2) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a § kiegészül a 

következő (4) bekezdéssel . 
 

(1) A Képviselő-testület az 1.104.691 ezer Ft bevételi főösszegből  
a) felhalmozás célú bevételt 358 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 682 777 ezer Ft-ban
C) 2015. évi pénzmaradványt 421 556 ezer Ft-ban  

 
állapítja meg. 

    
(2) Az 1.104.691 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen: 
Beruházás 42 054 ezer Ft-ban
Felújítás 45 555 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 71 199 ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 158 808 ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás 192 373 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok 49 260 ezer Ft-ban
Dologi kiadás 172 131 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás 1 712 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 11 742 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 197 794 ezer Ft-ban
Szociális ellátás 37 516 ezer Ft-ban
Működési kiadás 662 528 ezer Ft-ban
Tartalék 33 355 ezer Ft-ban
befektetés 250 000 ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 1 104 691 ezer Ft-ban  

 
 

(4) Az önkormányzat  



a) működési egyenlegét + 20.249 eFt-ban, 
b) fejlesztési hiányát 158.450 eFt-ban, 
c) tartalék és befektetés egyenlegét  283.355 eFt-ban  állapítja meg. 

 
3.§ 

 
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép 

 
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
 

                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  
Bevételi főösszeg 886 127 Kiadási főösszeg 886 127
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 32 037 Személyi jellegű kiadás 77 036
Támogatásérték bev. 43 487 Járulék 17 632
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 47 Dologi kiadás 115 275
Helyi adó 309 501 Pénzbeni ellátás 37 516
Átengedett adó 8 611 Támogatásértékű kiadás 1 712
Központi támogatás 84 045 ÁHT-n k. pe. Átadás 11 742
Működési bevétel össz. 477 728 Intézményfinanszírozás 197 794
Fejlesztési célú bevétel 358 Fejlesztési kiadás 144 065
Pénzmaradvány 408 041 Tartalék 33 355

Befektetés 250 000
 

 
 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-

13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
 
  

4.§ 
 

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és 
kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 

 
 
 
 

 (1000 Ft-ban) 
 

Bevételi főösszeg 87 872 Kiadási főösszeg 87 872
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 4 841 Személyi jellegű kiadás 46 278
Támogatásérték bev. 466 Járulék 12 715
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 28 309
Önkormányzati támogatás 80 064 Fejlesztési kiadás 570
Működési bevétel össz. 85 371 Tartalék 0
Pénzmaradvány 2 501  

  (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. 
számú mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
5.§ 

 
 
A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 



 
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének  

bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
 

 
 

                                                                  (1000 Ft-ban) 
 
Bevételi főösszeg 67 549 Kiadási főösszeg 67 549
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 1 947 Személyi jellegű kiadás 24 860
Támogatásérték bev. 0 Járulék 6 891
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 21 625
Önkormányzati támogatás 58 754 Fejlesztési kiadás 14 173
Működési bevétel össz. 60 701 Tartalék 0
Pénzmaradvány 6 848

 
(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait 

a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  
 

6.§ 
 

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép 
(6) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
(7) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

7.§ 
 

(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép 
(3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. 
(6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. 
(7) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete 

lép. 
8.§ 

 
(1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. 
(4) A R II/7.  számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 

 
9. § 

 
(1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép. 
(4) A R IV/5.  számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 
(5) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép. 

 
 

10.§ 
 



Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 

 
Kihirdetési záradék 
 
 
A rendelet 2017. ……………………napon kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 



1 oldal a 9 oldalból 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 
 
 

-egységes szerkezet - 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormány-
zat 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 
 

I. 
 

A rendelet hatálya 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Polgármesteri 
Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 

 
2.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan műkö-

dő költségvetési szervek címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.  
(2) Az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet. 

a) Az önkormányzati feladatok  az I. alcímet, 
      b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet, 
      c) A  Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet, 
      d) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár IV. alcímet alkotja.  

 
 

II. 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
3.§ 

 
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költ-
ségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.104.691 Ft-ban állapítja meg. 

 
4.§ 

 
(1) A Képviselő-testület az 1.104.691 ezer Ft bevételi főösszegből  
 

a) felhalmozás célú bevételt 358 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 682 777 ezer Ft-ban
C) 2015. évi pénzmaradványt 421 556 ezer Ft-ban  

 
állapítja meg. 
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(2) Az 1.104.691 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Önkormányzat összesen: 

Beruházás 42 054 ezer Ft-ban
Felújítás 45 555 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 71 199 ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 158 808 ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás 192 373 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok 49 260 ezer Ft-ban
Dologi kiadás 172 131 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás 1 712 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 11 742 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 197 794 ezer Ft-ban
Szociális ellátás 37 516 ezer Ft-ban
Működési kiadás 662 528 ezer Ft-ban
Tartalék 33 355 ezer Ft-ban
befektetés 250 000 ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 1 104 691 ezer Ft-ban  

 
 

 
 

(2)  Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése 
szerint 78,73 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak 
létszáma 30,0 fő.  
 

 
(4) Az önkormányzat  

a) működési egyenlegét + 20.249 eFt-ban, 
b) fejlesztési hiányát 158.450 eFt-ban, 
c) tartalék és befektetés egyenlegét  283.355 eFt-ban  állapítja meg. 

 
 
 

 
 

5.§ 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadá-
si előirányzatát  az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján  az alábbiak  szerint 
állapítja meg  

 
                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  
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Bevételi főösszeg 886 127 Kiadási főösszeg 886 127
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 32 037 Személyi jellegű kiadás 77 036
Támogatásérték bev. 43 487 Járulék 17 632
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 47 Dologi kiadás 115 275
Helyi adó 309 501 Pénzbeni ellátás 37 516
Átengedett adó 8 611 Támogatásértékű kiadás 1 712
Központi támogatás 84 045 ÁHT-n k. pe. Átadás 11 742
Működési bevétel össz. 477 728 Intézményfinanszírozás 197 794
Fejlesztési célú bevétel 358 Fejlesztési kiadás 144 065
Pénzmaradvány 408 041 Tartalék 33 355

Befektetés 250 000  
 (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-8. 

számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. 
  

(3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 42,5 főben állapítja 
meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő.  
 

 
6. § 

 
(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  költségvetésének  bevételi és kiadási 

előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
 
 
 
 

 (1000 Ft-ban) 
 

Bevételi főösszeg 87 872 Kiadási főösszeg 87 872
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 4 841 Személyi jellegű kiadás 46 278
Támogatásérték bev. 466 Járulék 12 715
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 28 309
Önkormányzati támogatás 80 064 Fejlesztési kiadás 570
Működési bevétel össz. 85 371 Tartalék 0
Pénzmaradvány 2 501  

  (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú 
mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
(3)  Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 12,75 főben állapítja meg,  
 

7.§  
 

(1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási 
előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg . 

 
1.000 Ft-ban 
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Bevételi főösszeg 63 143 Kiadási főösszeg 63 143
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 1 Személyi jellegű kiadás 44 199
Támogatásérték bev. 0 Járulék 12 022
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 6 922
Önkormányzati támogatás 58 976 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz. 58 977 Tartalék 0
Pénzmaradvány 4 166

 
   (2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. 

számú mellékletek szerinti jóváhagyja. 
 
(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,5 főben állapítja meg. 

 
 

8. § 
 

  (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevé-
teli és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. 

 
 

                                                                  (1000 Ft-ban) 
 
Bevételi főösszeg 67 549 Kiadási főösszeg 67 549
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 1 947 Személyi jellegű kiadás 24 860
Támogatásérték bev. 0 Járulék 6 891
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 21 625
Önkormányzati támogatás 58 754 Fejlesztési kiadás 14 173
Működési bevétel össz. 60 701 Tartalék 0
Pénzmaradvány 6 848  
 (2) A Városi Művelődési Központ és Könyvár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a 

IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése  szerint jóváhagyja.  
 
(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg, 

melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 1 fő.  
 

   (4)  Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett támogatásait a IV./9 számú mellék-
let tartalmazza.  

 
9.§ 

 
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.  

 
10.§ 

(1)  A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forráson-
kénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, intézményen-
kénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, a központi támogatást az 5. számú 
melléklet részletezése szerint állapítja meg.   

 
(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület 

dönt.  
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11.§ 
A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan mű-
ködő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) 
kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 
12.§ 

      A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, 
a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államház-

tartáson kívülre átadott pénzeszközök 
13.§ 

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett 
és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
 

Előirányzat felhasználásának üteme 
14.§ 

Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

Önkormányzat közvetett támogatásai 
15.§ 

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá 
 

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet 
16.§ 

A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú mellék-
let szerint hagyja jóvá. 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
17.§ 

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. számú 
melléklet tartalmazza 
 
Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és 

kiadások bemutatása 
18.§ 

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból 
fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, il-
letve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a fi-
nanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet 
tartalmazza 
 

Általános és céltartalék 
19.§ 

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza. 
 

III. 
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  

 
20.§ 



6 
 

(1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása 
alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.  

(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület ha-
táskörébe tartozik.  

 
21.§ 

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében  
(1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül 

a működési tartalékot jelöli meg. 
  
(2) Kiemelt feladatnak  

a) az intézmények biztonságos működtetését,  
b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, köz-

utak karbantartását) a városkép javítását, 
c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítá-

sát jelöli meg. 
 

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a 
Képviselő-testület dönt. 

 
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesíthetik, 
b) felhalmozási, felújítási kiadásaikat a Képviselő-testület által elkészített rangsor 

alapján végezhetik el, 
c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslataikról a Kép-

viselő-testület dönt, 
d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatá-

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

e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automa-
tikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a ter-
vezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthe-
tők.  A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túl-
lépésnek minősül, 

f) a költségvetési szervek vezetői felelősek  az állami támogatásokat, átvett pénz-
eszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolá-
sokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszá-
molások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezet-
ni, 

g) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes enge-
délye szükséges, 

h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt 
köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni, 
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i)     a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és be-
ruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg. 

 
(4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, 

az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.  

 
(5) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott 

ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet. 
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő át-

menetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. 
A leköthető összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi 
és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.  

 
 

   22.§ 
A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthe-
tők.  

 
     23.§ 

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet mó-
dosításáról a Képviselő-testület dönt.  
 

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. 
 
(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. 
 

25. §  
 

(1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad hoc 
munkacsoportot működtet.  

(2) Az ad hoc munkacsoport tagjai: 
a) alpolgármester 
b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese 
c) Szociális Bizottság elnökhelyettese 
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(3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítőket is igénybe vehet. 
(4) Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal jóváha-

gyott  szabályzat alapján végzi. 
 

(5) Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat: 
 

a)  Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányza-
tának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” 
keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, egyesületek, 
alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a 
helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, ok-
tatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezé-
sére. 

b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb sza-
badidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására. 

c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületek-
kel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel. 

d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepségek, megemlékezések 
programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja 
azokat.  

(6) Az ad hoc munkacsoport meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a PVB 
elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a Képvise-
lő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni. 

 
 

 
 

26.§ 
A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-
juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban 
állapítja meg. 
 

27.§ 
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési 
szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és 
e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 
 
 

IV. 
Záró rendelkezések 

28.§ 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. 
napjától kell alkalmazni. 

 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 09. 
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                                           dr. Varga Tibor 
                                                jegyző 
  

 
 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Tervezői többletigény 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-i ülésére 
 

- tervező meghívása mellett ismételt előterjesztés -  
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! 
 
Lantos László a Salgóterv Kft. tervezője az előterjesztéshez csatolt levelet juttatta el a Polgár-
mesteri Hivatalhoz. A levél korábbi változata a november havi ülésen kiosztásra került azzal, 
hogy várjuk a képviselők véleményét. A novemberi ülést követően - 2 hét elteltével - már ki-
adásra került a decemberi ülés anyaga.  
 
A Salgóterv Kft-vel szerződést kötöttünk a város északi részén kialakítandó 2 db buszöböl ter-
vezési munkáira. A lakókkal, a tervezési munkák megkezdése előtt előzetes egyeztetés nem 
volt.  
 
A Rózsavölgy u. 14. és 16. szám alatti ingatlanok lakói (Medgyesi Csaba és Nyitrai Tamás) kér-
ték, hogy zajvédő fal kerüljön kialakításra.  
 
A két lakó által kért fal terveit a tervező 300.000 Ft + áfa összegért vállalja. A munka már elké-
szült, a kérelem utólagos rendezésre szól. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a többletmunkák elvégzését, a jelenleg hatályos 
megállapodást módosítani szükséges. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc s.k. 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- Az északi városrészben buszöböl kialakításának lehetőségét a Képviselő-testület több 
alkalommal tárgyalta. 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SALGÓTERV Mérnöki és Kör-
nyezetvédelmi Kft. tervezőjének, Lantos László tervezői többletigény kéréséről szóló előterjesz-
tést.  
 
A Képviselő-testület a zajvédő fal építésével egyetért, a tervezői többlet 300.000 Ft + áfa díját 
elfogadja. 
 
A többletfeladat elvégzésével a jelenleg hatályos tervezői szerződést ki kell egészíteni. 
 
Határidő: szerződés módosításra 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SALGÓTERV Mérnöki és Kör-
nyezetvédelmi Kft. tervezőjének, Lantos László tervezői többletigény kéréséről szóló előterjesz-
tést.  
 
A Képviselő-testület a többletmunkák költségét megrendelés hiányában nem fogadja el. 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 



SALGÓTERV Salgótarján, 2016. 12. 15. 
Mérnöki és Tárgy: Tervezési árajánlat 
Környezetvédelmi Kft.   
3100 Salgótarján,   
Meredek út 3. VI./50.  
T/F.: (32) 312-054  
e-mail: salgoterv@salgoterv.hu 

Rétság Város Polgármesteri Hivatal 
2651 Rétság, 
Rákóczi út 20. 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Rétság Város Önkormányzata megbízásából Társaságunk készítette el a 2. sz. fkl. út 
melletti buszmegálló öbölpár engedélyezési tervét, melyre a Nógrád Megyei 
Kormányhivataltól N-KF/UO/NS/A/161/2016. ügyiratszámon építési engedélyt kapott az 
Önkormányzat. Az engedélyeztetés során vasbeton szerkezetű rámpa tervezése vált 
szükségessé. 

 
Az eredeti árajánlat az alábbi többletmunkákat és azok költségeit nem tartalmazta: 

- vasbeton szerkezetű rámpa kiviteli terveit, részletterveit is el kell készíteni, 
melyhez statikus alvállalkozó bevonása szükséges. 

- 2016. november 17-i helyszíni bejárás alkalmával a Rózsavölgy út 14. és 16. 

hsz. lakója 2,5m magas kőrakatos gabionfal (kobox) kerítés építését kérte, 

melyhez szintén statikus alvállalkozó bevonása szükséges. 
- a lakók által kért 2,5m magas kőrakatos gabionfalat a vasbeton szerkezetű 

rámára kell helyezni, hogy a lakók kérésnek megfelelően a rámpáról sem 
lehessen belátni az ingatlanra, ami szintén a statikus alvállalkozó feladatai 
növeli, többlettervezési munkát jelentve. 

 
Bár az eredeti ajánlat teljes körű tervezési feladat elvégzésére vonatkozott, de az árajánlat 

tétel idején nem volt előre látható, hogy az érintett lakók 2016. november 17-én milyen 
igényekkel állnak elő. Igényeik kielégítésére pedig többlettervezési feladatok jelentkeztek. Az 
eredeti árajánlat a szakmailag szükséges valamennyi feladatok tartalmazta, de a lakók 
igényeit előre nem láthattuk.  

 
Fenti többletmunkákat az árajánlattétel nem tartalmazta, ezért fenti munkák elvégzésére  
 

300.000 Ft + 27% ÁFA = 381.000 Ft 
azaz Háromszáznyolcvanegyezer Ft 

 
többlet tervezési díj merült fel, melyet kérem, hogy az Önkormányzat elfogadni szíveskedjen. 
 
Árajánlatom kedvező elbírálásában bízva 
 

    Tisztelettel: 
 

 
  _____________________  

                                                                                 Lantos László 
                                                                                 ügyvezető 

mailto:sterv@netquick.hu


TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

amely létrejött: Rétság Város Önkormányzata 

cím:   3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 

 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), valamint 

 

 

SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. 

cím:   3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI/50. 

 

mint tervező (továbbiakban: Tervező), továbbiakban együtt; Szerződő felek között, az 1. 

pontban meghatározott tervezési munka tárgyában, a következőkben részletezett feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya: Rétság város északi részében buszöblök kialakítás terveinek 

elkészítése a tervezési árajánlat szerinti tartalommal. 

2. Tervező kötelezettséget vállal az 1. pontban meghatározott feladat szakmai ágazati 

szabályoknak, különösen a tárgyra vonatkozó 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet 2.2. pontjában foglaltaknak megfelelő tartalmú tervdokumentáció 

elkészítésére.   

3. Tervező az 1. pontban meghatározott tervezési feladat eredményeként a 

tervdokumentációt papír formátumban 4 példányban biztosítania kell. A papír 

formátumú tervdokumentációk közül 3 példányhoz árazatlan, egy példányhoz árazott 

költségvetést kell csatolni. 

4. Tervezőnek a tervdokumentációt munkaközi állapotban egyeztetnie kell Megrendelő 

képviselőivel. 

5. Teljesítési határidő: a tervezési árajánlat szerint 

6. Megrendelő a tervek átadását követő 2 munkanapon belül azokat átvizsgálja és 

szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítésigazolást kiadja. Megrendelő előteljesítést 

elfogad. 

7. A tervezési díj: 1.800.000 Ft + 27 % ÁFA = 2.286.000-  Ft, azaz – kétmillió-

kétszáznyolcvanhatezer- Ft, melyet a Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással fizeti meg a Tervező 

számlájára. 

8. Késedelmes teljesítés estén a Tervező napi 10.000 Ft kötbért köteles fizetni a 

Megrendelőnek, mely összeg azonban nem lehet több mint a tervezési díj 10 %-a.  

9. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megrendelő a 

munkát figyelemmel kíséri és ellenőrizheti. 

10. A tervkészítéssel kapcsolatban felmerülő díjak, költségek a Tervezőt terhelik. A 

tulajdoni lap másolatokat (szükség esetén) a Tervezőtől kapott lista alapján 

Megrendelő biztosítja. 

11. A Tervező a tervezési hibákért akkor is felelős, ha a Megrendelő a terveket 

teljesítésként elfogadja, és kivitelezés céljából továbbadja.  

12. A Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 

dokumentáció bármelyik munkarészét harmadik félnek, vagy adhat nyilatkozatot a 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. 



13. Felek megállapodása értelmében jelen szerződés tárgyát képező kiviteli terveken 

Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személyre 

is átruházható, korlátlan felhasználási módra és mértékre vonatkozó felhasználási 

jogot szerez, mely kiterjed az átdolgozásra is. A tervezői díj tartalmazza a felhasználói 

jog ellenértékét. 

14. Szerződő felek a közös megegyezéssel nem rendezett vitás kérdések eldöntésére a 

Salgótarjáni Városi Bíróság illetékességében állapodnak meg. 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szakmai ágazati 

jogszabályok az irányadók. 

 

  

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak 

alá. 

 

Melléklet: Tervezési árajánlat 

Rétság, 2015. ……..     Salgótarján, 2015. …….. 

……………………………. 

Megrendelő 

……………………………. 

Tervező 
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1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó          előterjeszti: Hegedűs Ferenc 

Informatikai képzés lehetősége 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. február 24.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A GINOP 6.1.2-15 „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projekt keretében lehető-
ség nyílt az önkormányzat közfoglalkoztatási programjában résztvevők részére informatikai kép-
zésben részt venni. 
 
A képzés nem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya 
által szerveződik, így amennyiben a közfoglalkoztatottak részt kívánnak venni a képzésen szüksé-
ges a Képviselő Testület által már jóváhagyott NO-04M/01/002861-1/2016 számú és a NO-
04M/01/008137-1/2016 számú hatósági szerződések kiegészítése - a képzésre történő hivatko-
zással.  
 
A szerződések képzéssel való kiegészítése nem jelent további költséget az önkormányzat számá-
ra. Ezen időszak alatt a közfoglalkoztatottak munkaidőben teljesítik a képzést. 
 
A képzés intenzív, négy munkanap alatt végzik el a jelentkezett közfoglalkoztatottak. 
 
A Városgondnok Úr segítségével az igények felmérése megtörtént, a két csoportból összesen 9 fő 
jelentkezett a képzésre. 
 
A képzés időtartama 2017. február 13. - 2017. február 16. 
 
A szervezési idő rövidsége és a képzés február 13.-i indítása miatt a szerződés módosítás aláírá-
sára vonatkozó előzetes engedélyt Dr. Szájbely Ernő PVB Elnök Úrtól megkaptuk.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a két közfog-
lalkoztatási szerződés képzéssel történő kiegészítéséhez hozzájárulni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. február 14. 
 

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

5/2016. (I.22.) számú KT határozat   (NO-04M/01/002861-1/2016 Hatósági szerződés) 
116/2016. (V.27.) számú KT határozat  (NO-04M/01/008137-1/2016 Hatósági szerződés) 

3. Jogszabályi háttér:  

A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 15/2016. (XII.20.) önkormányzati rende-
let 3. § (4) bekezdése: 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés 
vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.” 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(02.24.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta az „Informatikai képzés lehetősége” című előter-
jesztést 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a NO-04M/01/002861-1/2016 és a NO-04M/01/008137-
1/2016 számon megkötött hatósági szerződések képzéssel történő kiegészítéséhez, hogy 
9 fő közfoglalkoztatott részt vegyen a „GINOP-6.1.2-15 Digitális szakadék csökkentése” 
címen szervezett 4 munkanapos intenzív képzésen. 
 
 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 

 
dr. Varga Tibor  s.k. 

                    jegyző                                                                              
                                                                                                                







Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 
A 356/31 hrsz ingatlan villamosenergia-ellátásához tulajdonosi és közútkezelői hozzájáru-

lás megadása 
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 JUKO Kft. által készített mellékelten csatolt Rétság, Laktanya u. 9. (356/31 hrsz) ingatlan 
villamosenergia-ellátásához készült nyomvonal-kijelölési dokumentáció alapján kérem a képvi-
selő-testületet, hogy a tulajdonosi és közútkezelői (356/25 hrsz) hozzájárulást megadni szíves-
kedjen.  
 
  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2017. február 14. 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- nincs 

 
 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és  

- a végrehajtására kiadott 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet. 

 
4. Határozati javaslat:  
                                                                         A változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 356/9 hrsz-ú ingatlan 
villamos energia ellátásáról készült előterjesztést és a tulajdonosi hozzájárulását, továbbá a 
356/25 hrsz-ú út tekintetében a közútkezelői hozzájárulást megadja.  



 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester,  
                                                                       B változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és azt nem fo-
gadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 













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

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

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

OPTIMÁLIS Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos javaslatai III. 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 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! 
 
A biztosításainkat kezelő Optimális Kft. képviselője a 2016. december havi Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottsági ülésen ismertette javaslatait a korszerűbb, hatékonyabb biztosítási lehe-
tőségekről. 
 
A 2017. január havi ülésre előterjesztésre rendelkezésre állt a felelőégbiztosítás díjkalkulációja, 
abban a Képviselő-testület döntött. Akkor megfogalmazásra került, hogy decemberben több 
lehetőségről volt szó. A januári ülést követően megérkeztek a hiányzó anyagok: 
 

- csoportos balesetbiztosítás és 
- vagyonbiztosítás. 

 
A csoportos balesetbiztosítás folyamatos létszámkarbantartást igényel, tehát ha egy dolgozó 
munkaviszonya megszűnik, azonnal jelezni kell a biztosító felé. A csoportos balesetbiztosítás 
kiterjed a közfoglalkoztatottakra is.  
 
A vagyonbiztosításban szereplő értékek még az elmúlt évben egyeztetésre kerültek, de kollé-
ganőnk munkahelyváltozása miatt a jóváhagyás és a biztosító tájékoztatása elmaradt.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. február 14.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 



Optimális Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos javaslatai                                       2017. 01. 27. -i Kt. ülésre 

2 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete  

 
a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

3. § 
 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár veze-
tője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizott-
sággal egyeztetni. 

 
 

4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Optimális Kft. önkormányzati 
biztosításokkal kapcsolatos javaslatairól szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező árajánlat alapján csoportos balesetbiztosí-
tást kíván kötni a dolgozókra. A jelenlegi létszámot aktualizálni kell. 
 
A Képviselő-testület a biztosítási díj többletét a 2017. évi költségvetési tartalék terhére biztosít-
ja. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon biztosításának ajánlatát a Generali Biztosítótól 
fogadja el. Az önkormányzati vagyon biztosításának díja a 2017. évi költségvetésvetésben ren-
delkezésre áll.  
 
 
Határidő: 2017. március 10, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (I.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Optimális Kft. önkormányzati 
biztosításokkal kapcsolatos javaslatairól szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező árajánlat alapján csoportos balesetbiztosí-
tást nem kíván kötni a dolgozókra.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzati vagyon biztosításának ajánlatát a Generali Biztosítótól 
fogadja el. Az önkormányzati vagyon biztosításának díja a 2017. évi költségvetésvetésben ren-
delkezésre áll.  
 
 
Határidő: 2017. március 10, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



Optimális Kft 2015 R

Kockázatviselés kezdete:

Szerződő:

Biztosított:

Tevékenység:

Biztosított létszám (összesen):

Közfoglalkoztatottak:

Fizikai dolgozók:

Szellemi tevékenységet végzők:

Területi hatály/tartam:

Biztosítási események:

S csomag M csomag L csomag SMH csomag MMH csomag LMH csomag

Kockázatok, Szolgáltatások: Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő

Baleseti halál estetén: Térítési összeg: 1 000 000 1 500 000 2 000 000 nincs 1 000 000 1 500 000 2 000 000 nincs

Közlekedési baleseti halál Térítési összeg: 1 000 000 1 500 000 2 000 000 nincs 1 000 000 1 500 000 2 000 000 nincs

Közlekedési baleseti maradandó rokkantság

1-100%
Térítési összeg: 3 000 000 4 000 000 5 000 000 nincs 3 000 000 4 000 000 5 000 000 nincs

Baleseti maradandó rokkantság 1-100% Térítési összeg: 2 000 000 3 000 000 5 000 000 nincs 2 000 000 3 000 000 5 000 000 nincs

Baleseti eredetű korházi napi térítés önrész nélkül 1-180 napig 2 000 3 000 5 000 nincs 2 000 3 000 5 000 nincs

Baleseti műtéti térítés súlyosságtól függő: maximum - 200 000 400 000 nincs - 200 000 400 000 nincs

Ideiglenes teljes keresőképtelenség baleset esetén (napi 

díj)
1-90 napig - 2 000 3 000 3 nap - 2 000 3 000 3 nap

Baleseti eredetű múlékony sérülés ÖNRÉSZEN  túl 

gyógyuló:
Egyösszegű 20 000 30 000 50 000 13 nap 20 000 30 000 50 000 13 nap

Baleseti eredetű csonttörés: Egyösszegű 10 000 20 000 30 000 nincs 10 000 20 000 30 000 nincs

Baleseti égési sérülés esetén, súlyosság szerint): 100% - - 50 000 nincs - - 50 000 nincs

Baleseti költségtérítés: maximum 20 000 30 000 50 000 nincs 20 000 30 000 50 000 nincs

24 órás orvosi call center szolgáltatás - - korlátlan nincs - - korlátlan nincs

A szolgáltatási kötelezettség felső határa Ft/baleset: 0 0 0 0 0 0

Szerződésre vonatkozó össz. limit: 0 0 0 0 0 0

Biztosítási díj Ft/fő/év: 2 000 4 000 6 000 1 000 2 000 3 000

Biztosítási díj összesen Ft/év: 144 000 288 000 432 000 72 000 144 000 216 000

Önrész:

24 órás

Önrész:

munkahelyi és úti

Javasolt Optimális-Aegon csomagok

0

Alkalmazott, vagy kinevezett megválasztott tisztségviselő, vagy közmunkás, 

vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó, 72 év alatti természetes 

személyek

72

Javasolt Optimális-Aegon csomagok

Alkalmazott, vagy kinevezett megválasztott tisztségviselő, vagy közmunkás, 

vagy megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó, 72 év alatti természetes 

személyek

72

Világ   /   Határozatlan

40

Világ   /   Határozatlan

32
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

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

1 oldal a 5 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita a jegyző általános helyettese  

PÁLYÁZAT KIÍRÁSA SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK 2017. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A képviselő-testület minden évben pályázatot hirdet sport támogatás igénylésére a helyi sport-
szervezetek részére. A 2017.évi pályázati kiírásra beérkező pályázatokról a munkaterv szerint 
márciusi ülésén dönt. 
Az éves sporttámogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervez-
te, majd a pályázatok beérkezését követően, ezen keret került felosztásra. 
Az előző években minden esetben megállapodást kötöttünk a sport- és civil szervezetekkel a 
támogatások összegéről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzügyi elszámolásnak a szer-
vezetek maradéktalanul eleget tettek (néhány esetben többszöri megállapodás módosítás elő-
fordult).  
 
Az előző évek támogatásai szokásjogon és az államháztartásról szóló alapultak. 2013. évben 
kötelező volt meghozni az átadott pénzeszközök szabályairól szóló helyi rendeletünket. Jelen 
pályázati kiírás feltételinek meghatározásakor már helyi rendeletünk előírásait is figyelembe kell 
venni. Elkészült a rendelet előírásait tartalmazó Adatlap, így valamennyi pályázó egységes for-
mában, összehasonlítható adatokkal, azonos terjedelemben nyújthatja be a pályázatát. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 14. 
                                                                                                         Fodor Rita 
                                                                                            a jegyző általános helyettese 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

 2011.évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról: 6. § a) pontja szerint a helyi 
önkormányzat feladatai ellátása során: támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, 
együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári 
részvételt. 
10.§ (2) a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével 
- önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal 
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat min-
dent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása 
nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök 
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ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére 
lehetséges 
13.§ (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen: 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, 
előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelő-
dési tevékenység támogatása 
 

 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.26.) önkormány-
zati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 
 

3. § 
(1) A pályázati rendszer keretében biztosított támogatásra vonatkozó pályázati felhívásnak 
az alábbiakat kell tartalmazni: 
a.) pályázók körét, 
b.) a támogatandó célokat, 
c.) elszámolható költségeket, 
d.) pályázati adatlapot, 
e.) kizáró okokat, 
f.) nyilatkozatok, igazolások csatolásának követelményét (Támogatott nyilatkozata arról, hogy 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tá-
mogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására 
jogosult, köztartozástól mentes). 
(2) Támogatási kérelem írásban nyújtható be a Képviselő-testületnek címezve. A beérkezett 
kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik. 
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatot is. 
(4) A pályázatok elbírálása a pályázati kiírásban szereplő időpontban, a kérelmek elbírálása 
legfeljebb 70 napon belül történik meg. 
(5) A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. 
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 
 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2017. (II.24.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati fel-
tételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2017. évi költségvetésébe tervezett 
sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rét-
sági sportszervezetek támogatására. 
 
Pályázati feltételek: 

- Adatlap hiánytalan kitöltése 
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgy-

évet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapí-
tó okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják. 

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

pítható meg. 
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be  
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- A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző 
- évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve 
- az önkormányzati támogatás felhasználására) 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét 
- az egyesület pénzintézeti számla számát, 
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület hatályos 

adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: ………………………….. 
 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), 
elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
 A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2017.” 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt. 
 
Határidő: ……………………… 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

II. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (II.24.) KT. HATÁROZATA 

 
A képviselő-testület 2017.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. A 
2014.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tar-
talmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2016.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2016.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2017.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 

 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), 
elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2017.” 
 
A támogatási igények benyújtásának határideje: ………………………... 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2017.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri 
a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit 
értesítse. 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt. 
 
Határidő: ……………………… 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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III. 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (II.24.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017-ban is támogatni kívánja a települé-
sen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2017. évi költségve-
tésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályáza-
tot ír ki közösségi élet szervezése céljára. 
Pályázati feltételek: 

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevé-
kenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város 
kulturális és közösségi életét segítik elő; 

- a 2017. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával 
egy időben elszámolnak, 

- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 
Adatlap hiánytalan kitöltése 

- felhasználási terület megjelölését,  
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló be-

számolót, 
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az ön-

kormányzati támogatás felhasználására), 
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó tá-

mogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített má-
solatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak! 

- a pályázó 2017. évi programját, 
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét, 
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét, 
- a pályázó pénzintézet számla számát, 

 
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható 
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja támo-
gatni. 
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás 
rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a szervezet 
vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás (bér és 
járulékai) nem finanszírozhatóak. 
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított 
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: ………………………………… 
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), 
elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2017.” 
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt. 
A döntésről a pályázókat írásban értesíti. 
A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak. 
 
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt. 
 
Határidő: …………………………... 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL 
SZERVEZETEK  ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA” 

 Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!  
 
 
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI  
 
Pályázó megnevezése: ……………………………………………………………………………….. 
 
Címe: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  

Adószám:  
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Statisztikai számjel:  
…………………………………………… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: ……………………………….. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
…………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………… Honlap cím:……………………………...  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, címe, ha 
az nem a fenti képviselő*: …………………………………………………………. 

 
 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás 

csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az 
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 
 
 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: 
 

 Ebből:  
              
helyi 
lakos 

 
más 
település 
lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő)    
18 év alatti tagok száma (fő)    

Tagok száma összesen  
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok:………………………. Ft/év 
18 év alatti tagok: …………………. Ft/év 
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év 
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5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK 
SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:  
 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………………… 
 
Bankszámlaszám: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 
 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 
 
sporttevékenység            kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 
  
 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK  
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:          ………………………………… Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ………………………………  
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:……………………………. 
 
Tervezett rendezvények száma: ………………………………………………………. 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 

Jelen pályázaton igényelt 
támogatás célja 

Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Összesen:     
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10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  
forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
…………………………………………….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Közműköltségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás megnevezése: Összeg 

(Ft): 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Összesen:    
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13. NYILATKOZATOK 
 
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 
 
 

-  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások 

fogadására jogosult.                                                   Igen                               Nem  

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása 

nincs.                                                                          Igen                               Nem  

 
- a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. 

 
 
 
 
                                                                                       ………………………………………………... 
                                                                                                 képviselete jogosut(ak) aláírása 
 
 
 
PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:  
 

 A  pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos 
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát. 

 
A pályázat benyújtása: 

- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,  
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi 

út 20. címre együttesen kell megküldeni. 
 
 

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki! 



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

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

INGATLANHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A város északi részére tervezett buszöbölpár engedélyezési munkáihoz szükséges a 
csapadékvízelvezetésről gondoskodni. A vízilétesítmény a Magyar Állam területén található, 
ezért szükséges az előterjesztéshez csatolt ingatlanhasznosítási szerződés aláírása.  
 
A szerződés aláírását követően tulajdonjogi változás nem lesz, a létesítmény a Magyar Államé 
marad, viszont az önkormányzat fogja a szükséges munkákat elvégezni. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

- a buszöbölpár tervezésével kapcsolatos előterjesztések 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
 
A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 15/2016. (XII.20.) önkormányzati ren-

delet 
 

3. § 
 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
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(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár veze-
tője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizott-
sággal egyeztetni. 

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ingatlanhasznosítási szerző-
dés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza He-
gedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására 
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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From: Gerevich Tamás [mailto:gerevich.tamas2@kozut.hu]  
Sent: Wednesday, February 1, 2017 8:39 AM 
To: Salgoterv Kft <salgoterv@salgoterv.hu> 
Cc: epitesugy2@retsag.hu; Kosztolnikné Nagy Anna  
<kosztolnikne.nagy.anna@nograd.kozut.hu> 
Subject: RE: Rétság, 2 sz. fkl. út melletti buszmegálló öbölpár, leszállóperon... - ITH-
2017/000102 
 
Tisztelt Lantos László Úr! 
  
Abban az esetben, ha az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a jelen munkálatok közfeladatnak minő-
sülnek, úgy az alábbi megállapodást töltsék ki és e-mail-en szíveskedjenek megküldeni: 
  
http://internet.kozut.hu/tulajdonosiszerzodesek/ingatlanhasznositasi_szerzodes_kozfeladat_celjara_2017.d
ocx 
  
A szerződés minta végén található nyilatkozatot – cégszerű aláírás után, szkennelve – is küldje meg ré-
szemre. 
  
  
Üdvözlettel: 
Gerevich Tamás 
vagyongazdálkodási munkatárs 
  
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Létesítménygazdálkodási  igazgatóság 
Vagyongazdálkodási osztály 
1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. 
Telefon: +36-1-819-91-45 
Mobil: +36-70-70-221-08 
Email: gerevich.tamas2@kozut.hu 
Weboldal: www.kozut.hu 
  

 Vigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnia ezt a levelet? 
  
From: Salgoterv Kft [mailto:salgoterv@salgoterv.hu]  
Sent: Friday, January 27, 2017 10:09 AM 
To: Gerevich Tamás 
Cc: epitesugy2@retsag.hu; Kosztolnikné Nagy Anna 
Subject: RE: Rétság, 2 sz. fkl. út melletti buszmegálló öbölpár, leszállóperon... - ITH-2017/000102 
  
Tisztelt Gerevich Tamás Úr! 
  
A fenti tárgyú ügyben mellékelten küldjük a szükséges mellékleteket és kérjük megadni, hogy 
ebben az esetben melyik szerződésminta használandó. 
(Állami terület átruházás nem történik, csapadékvíz elvezetés rendezése történik) 
  
Segítségét megköszönve 
  
Üdvözlettel: 
  
Lantos László 
ügyvezető 
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SALGÓTERV Kft. 
3100 Salgótarján, 
Meredek út 3. 
Mobil: 06/20/9164-725 
Tel/Fax.: 06/32/312-054 
e-mail: salgoterv@salgoterv.hu 
  
  
  
  
From: Gerevich Tamás [mailto:gerevich.tamas2@kozut.hu]  
Sent: Wednesday, January 18, 2017 3:19 PM 
To: salgoterv@salgoterv.hu 
Subject: Rétság, 2 sz. fkl. út melletti buszmegálló öbölpár, leszállóperon... - ITH-2017/000102 
  
Tisztelt Lantos László Úr! 
  
A fenti tárgyi ügyben a Nógrád Megyei Igazgatóság továbbította kérelmüket és annak mellékleteit, vala-
mint a kiadott közútkezelői hozzájárulást. Kérem, hogy a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához küldje meg 
nekem a vagyonkezelésünkben (KKK és MK) lévő érintett ingatlanok teljes tulajdoni lap másolatait. 
  
A tulajdonosi hozzájárulás kiadásához szükséges még az ingatlan használatára vonatkozó megállapodás 
megkötése. A megfelelő szerződés mintákat innen érheti el: 
http://internet.kozut.hu/tulajdonosiszerzodesek/Forms/AllItems.aspx 
  
Kérem, hogy a szerződésmintát kitöltve szintén küldje meg nekem e-mail-en. 
Közfeladatos megállapodás esetén, a szerződés minta végén található nyilatkozatot – cégszerű aláírás 
után, szkennelve – is küldje meg részemre. 
  
Üdvözlettel: 
Gerevich Tamás 
vagyongazdálkodási munkatárs 
  
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Létesítménygazdálkodási  igazgatóság 
Vagyongazdálkodási osztály 
1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13. 
Telefon: +36-1-819-91-45 
Mobil: +36-70-70-221-08 
Email: gerevich.tamas2@kozut.hu 
Weboldal: www.kozut.hu 
  

 Vigyázzunk a természetre - biztos szükséges kinyomtatnia ezt a levelet? 
 



 

INGATLANHASZNOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
székhelye:      1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. 
statisztikai számjele:   14605749-5221-573-01  
adószáma:      14605749-2-44 
cégjegyzékszám:    01-10-046265 
képviseli:  Bánszki Róbert vagyon- és létesítménygazdálkodási igazgató és dr. Bardóczky Viktor 

vagyongazdálkodási osztályvezető 
mint vagyonkezelő (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 
 
másrészről a 
Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
statisztikai számjele: 15735492-8411-321-12 
adószáma: 15735492-2-12 
cégjegyzékszám: ---- 
képviseli: Hegedűs Ferencpolgármester 
mint Beruházó (a továbbiakban: Beruházó) 
 
továbbiakban együttesen: Felek, egyenként Fél  
 
között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint: 
 
 

Általános rendelkezések 
 
1. A Felek megállapítják, hogy a Beruházó az alábbiakban meghatározottak szerint buszöbölpár építéséhez 

előírt csapadékvízelvezetést-t kíván megvalósítani. 
 
A Felek rögzítik, hogy a Beruházó „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” címen (azonosító szám: 
TOP-3.1.1-15-NG1-2016-00001) pályázatot nyújtott be. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás kibocsátásának egyik elengedhetetlen feltétele az, hogy a Beruházó érvényes 
jogcímmel rendelkezzen a pályázatban szereplő (Magyar Állam tulajdonában álló) ingatlan használati 
joga (hasznosítása) tekintetében. 
 
/AMENNYIBEN NEM PÁLYÁZATOS ÜGYRŐL VAN SZÓ, ÚGY FENTI DŐLTBETŰS SZÖVEGRÉSZ ELHAGYHATÓ./ 

 
2. A Vagyonkezelő kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény (a továbbiakban: Nvt.) 11. § (8) bekezdése alapján jogosult. 
 

3. A Felek az Ingatlan hasznosítására vonatkozó, atipikus szerződést kötnek. A Felek a szerződés megkötése 
vonatkozásában-tekintettel az Nvt. 11. § (17) bekezdés a) pontjára, valamint az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 24. § (2) bekezdés a) pontjára,- versenyeztetés 
mellőzésével élnek. 

 
 

1. Jelen szerződés tárgya 
 
1.1. A Magyar Állam …. hányadú tulajdonában és a Vagyonkezelő ….hányadú vagyonkezelésében áll(nak) 

az alábbi ingatlan(ok) (a továbbiakban: Ingatlan): 
 

Település Helyrajzi 
szám 

Ingatlan 
alapterülete (m2) Ingatlan igénybevétel (m2) 

 Rétság  304/5 1ha 5439m2 144  
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1.2. A Beruházó az Ingatlan 144 m² területű részén (a továbbiakban: Ingatlanrész) a SALGÓTERV Kft. 

tervező által elkészített Rétság, 2 sz. fkl. út melletti buszmegálló öbölpár (55+851 és 55+969 kmsz), 
leszállóperon, kamionparkoló és hosszá kapcsolódó járdaépítés csapadékvíz elvezetésének kiviteli terve 
megnevezésű, 4716 számú, 2017. január keltezésű tervdokumentáció alapján csapadékvíz elvezetés 
megvalósítását tervezi (a továbbiakban: Létesítmény). 

 
Felek megállapítják, hogy az illetékes közútkezelő által tárgyi beruházás megvalósításához kiadott 
közkezelői, nyilatkozatának iktatószáma 

 
1.3. Jelen szerződés aláírásával a Vagyonkezelő biztosítja, hogy a Beruházó a beruházás megvalósításához 

szükséges mértékben igénybe vegye az Ingatlan jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott, a 
Létesítmény által elfoglalt Ingatlanrészét az építési engedély (továbbiakban: Engedély) jogerőre 
emelkedése napjától a Létesítmény fennmaradásáig terjedő időszakra. 
 

1.4. A Vagyonkezelő biztosítja a Beruházó részére, hogy a Beruházó a pályázat során vállalt, és/vagy a 
részére jogszabályban, hatósági határozatban előírt – a Létesítményre vonatkozó – építési és fenntartási 
kötelezettségeit teljesítse, az ahhoz szükséges mértékben az Ingatlanrészt igénybe vegye. 
 

1.5. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére az Nvt.,a Vtv., és az állami vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kerül sor. 

 
1.5.1. A Beruházó képviselője jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, 
hogy a Beruházó az Nvt. 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában, valamint a 11. § (10) bekezdésében 
rögzítetteknek megfelel, azaz átlátható szervezetnek minősül, valamint a Beruházóval szemben nem 
állnak fenn a Vtv. 25. § (1) bekezdésében rögzített kizáró okok. 
 
1.5.2. A Beruházó képviselője jelen szerződés aláírásával – hivatkozva az Nvt. 11. § (11) bekezdésében 
foglaltakra – vállalja, hogy 

 
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségeket teljesíti, 
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a 

meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,  
c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik 

félként – kizárólag természetes személyek vagy az 1.5.1. pont szerinti átlátható szervezetek vesznek 
részt. 

 
1.5.3. Jelen szerződést a Vagyonkezelő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a 
nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés 
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 
1.6. A Felek rögzítik, hogy a tervezett igénybevétel nem vezethet a közút állagának romlásához, a közúti 

forgalom biztonságának sérelméhez vagy veszélyeztetéséhez, továbbá az igénybevétel nem 
akadályozhatja a Vagyonkezelő, valamint a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési, karbantartási és egyéb 
feladatainak ellátását és az adott közúti szakaszhoz kapcsolódó hálózatfejlesztési és korszerűsítési tervek, 
programok végrehajtását. 
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2. A Létesítmény jogi helyzete 
 
2.1. A Felek rögzítik, hogy az Ingatlan a Magyar Állam tulajdonát képezi, erre tekintettel a Beruházó a 

kivitelezési időszak alatt a beruházást idegen dolgon végzett beruházásként tartja nyilván könyveiben. A 
beruházást követően a Létesítmény számviteli nyilvántartását továbbra is a Beruházó végzi értéknövelő 
beruházásként, és azt továbbra is saját könyveiben tartja nyilván.  

  
2.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Létesítményt a Beruházó saját költségén, saját felelősségére és 

kockázatára valósítja meg a jogerős Engedélynek megfelelően. Erre tekintettel a Felek megállapodnak 
abban, hogy a Beruházó a Létesítmény létrehozásának költségeivel, illetve a Beruházó által vállalt, vagy 
részére jogszabályban, illetve hatósági határozatban előírt fenntartási feladatok teljesítésével kapcsolatban 
a Vagyonkezelővel, valamint a Magyar Állam bármely más képviselőjével, intézményével, cégével 
szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet.  

 
Amennyiben a Létesítmény kivitelezése, fenntartása, üzemeltetése során a Beruházó által harmadik 
személynek okozott kár megtérítése vonatkozásában harmadik személy követeléssel lépne fel akár a 
Beruházóval, akár a Vagyonkezelővel szemben, ezen kár teljeskörű megtérítésére a Beruházó jelen 
szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. 

 
2.3. A Felek kijelentik, hogy a Létesítmény fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos minden költség a 

Beruházót terheli, Vagyonkezelő semmilyen jogcímen nem köteles bármilyen kifizetésre, költségtérítésre. 
A Létesítmény üzemeltetéséből eredő károkat a Beruházó köteles megtéríteni. 
 

2.4. A Beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a Létesítményre vonatkozó használatbavételi vagy 
forgalomba helyezési engedély jogerőre emelkedését követően kezdeményezi az Ingatlan oly módon 
történő telekalakítását, hogy a Létesítmény által elfoglalt terület,- az országos közúton kívüli 
Ingatlanrész- az Ingatlanból leválasztásra kerüljön, valamint, amennyiben arra jogszabály, hatósági 
engedély vagy az MNV Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló lehetőséget biztosít, az Ingatlanrészt 
tulajdonába átveszi. 

 
A Beruházó tudomásul veszi, hogy a jelenleg hatályos törvényi rendelkezés és tulajdonosi joggyakorlói 
előírás alapján a fent részletezett telekalakításra kizárólag az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontja szerinti telekfelosztás útján kerülhet sor. A 
Beruházó tudomásul veszi, hogy telekhatár-rendezésre nem kerülhet sor.  
 
A telekalakítási, tulajdonba adási, illetve az átadás-átvételi eljárással összefüggésben – a felmerülő 
illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, illetve egyéb költségek (a továbbiakban együtt: költségek) 
viselése mellett – Beruházó kötelezettsége teljes körű, magában foglalja a szükséges hatósági engedélyek, 
jóváhagyások beszerzésén, a változási vázrajzok és terület-kimutatások elkészíttetésén kívül minden 
olyan telekalakítási, terület-, illetve településrendezési feladatot is, melyet a telekalakítással, az 
önkormányzati tulajdonba adással, illetve az átadás-átvétellel kapcsolatban jogszabályi rendelkezésből 
kifolyólag vagy a későbbiekben a tulajdonjogot rendező szerződés teljesítése érdekében végre kell 
hajtani, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a telekalakítást, illetve a településrendezési terv 
módosítását. A változási vázrajzot a Beruházónak jóvá kell hagyatnia a területileg illetékes 
közútkezelővel. 

 
2.5. A Beruházó kijelenti és vállalja, hogy abban az esetben, ha a Létesítmény alapterülete megfelel az erre 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak, és egyébként a Létesítmény a hatályos ingatlan-nyilvántartási 
jogszabályok szerint egyéb önálló ingatlanként (külön felépítményként) kiemelhető (létrehozható), 
valamint, ha bármely okból nem sikerülne az Ingatlan felosztása vagy az Ingatlanrész tulajdonjogának 
Beruházó részére történő átruházása, úgy a jelen szerződést alapul véve véglegesen rendezik az 
Ingatlanrész és a Létesítmény tulajdonjogát – ha a  mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések 
lehetővé teszik – oly módon, hogy – amennyiben ahhoz az MNV Zrt. hozzájárul – az Ingatlanrész 
tulajdonjoga a Magyar Államnál, a vagyonkezelői joga a Vagyonkezelőnél marad, míg a Létesítmény a 
Beruházó tulajdonába kerül és önálló helyrajzi számon kerül feltüntetésre az ingatlan-nyilvántartásban. 
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Felek jelen szerződés aláírásával vállalják, hogy ebben az esetben egymással a hatályos jogszabályok és a 
Vagyonkezelő vagyonkezelési szerződése figyelembevételével, osztott tulajdon létesítéséről szóló 
földhasználati szerződést kötnek. 

 
Felek előtt ismert tény, hogy az Nvt. 6. § (1) bekezdése alapján kizárólagos állami tulajdonban lévő 
forgalomképtelen ingatlan esetében osztott tulajdon nem hozható létre. 

 
2.6. A Beruházó vállalja, hogy amennyiben a Létesítmény közúti funkciót is ellát (pl. árok), úgy a Beruházó a 

Létesítmény használatát a Vagyonkezelő számára térítésmentesen biztosítja, függetlenül a Létesítmény 
jogi helyzetétől. 

 
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Beruházó a Vagyonkezelő másodszori felszólítására sem tesz eleget 
a közös használatban álló Létesítményre vonatkozó fenntartási kötelezettségének, úgy a Vagyonkezelő a 
fenntartással, kezeléssel kapcsolatos feladatot elvégezteti az illetékes szervezettel, a munkavégzésről 
pedig számlát bocsát ki Beruházó felé. 

 
 

3. Az engedélyezési eljárással kapcsolatos nyilatkozatok 
 

3.1. A Vagyonkezelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul a Létesítménnyel kapcsolatos teljes körű hatósági 
engedélyezési eljárás lefolytatásához, és ahhoz hogy az Engedély kiadásra kerüljön. 

 
3.2. A Beruházó tudomásul veszi, hogy a Létesítmény megvalósításához szükséges munkálatok során az 

Engedély rendelkezéseit köteles betartani.  
 

3.3. A Vagyonkezelő kijelenti, hogy jelen szerződés megkötésére kizárólag a Létesítmény jogerős Engedély 
alapján történő megvalósítására, illetve az Ingatlan igénybevételére vonatkozó rendelkezések rögzítése 
miatt került sor. Mindez a Beruházót nem mentesíti a jogszabályban, illetve hatósági határozatokban 
előírt egyéb feltételek teljesítése, illetve a beruházási és a fenntartási feladatok teljesítése alól. 

 
 

4. Az ingatlan igénybevételével kapcsolatos egyéb rendelkezések 
 
4.1. A Beruházó jogosult arra, hogy az Ingatlan területére belépjen és az Ingatlanrészen az Engedély szerinti 

munkálatokat elvégezve a Létesítményt megvalósítsa, valamint valamennyi szükséges hatósági és egyéb 
engedély birtokában a Létesítményt üzemeltesse. A Létesítmény kivitelezésének befejezését követően a 
Beruházó az Ingatlanrészről a fel nem használt építési anyagokat saját költségén köteles eltávolítani, az 
esetleges környezeti kármentesítést elvégezni és az Ingatlanrészt rendeltetésszerű állapotba helyreállítani.  

 
4.2. A Beruházó köteles a szerződés 1.2. pontjában meghatározott Ingatlanrészt rendeltetésszerűen használni, 

és megtéríteni minden olyan kárt a Vagyonkezelőnek, illetve harmadik személynek, amely a nem 
rendeltetésszerű használatból ered, illetve a kivitelezési munkálatok során keletkezik. 
 

4.3. A Beruházó kijelenti, hogy az Ingatlanrészt közfeladata ellátása céljából, a közfeladat ellátásához 
szükséges mértékben veszi igénybe a Vagyonkezelőtől. Az Nvt. 11. § (13) bekezdése rendelkezésével 
összhangban a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, Beruházó által megtett nyilatkozatra 
tekintettel Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti hasznosításra ingyenesen, ellenérték nélkül kerül 
sor.  
 

4.4. A Felek kijelentik, hogy a Beruházó a Létesítmény továbbhasznosítására nem jogosult, azonban annak 
fenntartására külön szerződésben megbízást adhat harmadik személynek. 

 
 

5. Vegyes rendelkezések  
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5.1. Jelen szerződés a Felek által történő aláírása napján lép hatályba. Jelen szerződés jogcíme alapján, 
használat jogát biztosító megállapodásnak minősül. Jelen szerződés létrejötte feltétele annak, hogy a 
Vagyonkezelő kibocsássa a munkavégzésre jogosító tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát. 

 
A Beruházó az 1.3. pontban meghatározott Engedély jogerőre emelkedése napjától veheti igénybe az 1.2. 
pontban megjelölt Ingatlanrészt. 

 
5.2. A Létesítmény fennmaradásáig tartó időszak alatti üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi költség a 

Beruházót terheli. 
 

5.3. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésre az Nvt., Vtv. és egyéb irányadó jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni.    
 

5.4. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése bármely okból érvénytelenné, vagy hatálytalanná 
válik, vagy annak minősül, a szerződés többi, egyéb rendelkezése ettől függetlenül érvényben és 
hatályban marad. 
 

5.5. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít. A Beruházó nem 
terhelheti meg semmiféle módon az Ingatlant. 
 

5.6. Jelen szerződést a Felek 4 eredeti példányban írják alá. A szerződés 2 eredeti példánya a Beruházót, 2 
eredeti példánya pedig a Vagyonkezelőt illeti meg. 

 
A Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan 
aláírták. 
 
 
Kelt ………….., 2017. ………. hó … napján Kelt ………….., 2017. ………. hó … napján 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Vagyonkezelő 
képviseli: 

Bánszki Róbert vagyon- és létesítménygazdálkodási 
igazgató és  

dr. Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási 
osztályvezető 

_____________________________________ 
………………….. 

Beruházó 
képviseli: 

 

 
A szerződést szakmai/szakterületi szempontból ellenjegyzem: 
Kelt: Budapest, 2017. év …… hó … napján 
 
 
 
dr. Bardóczky Viktor 
vagyongazdálkodási osztályvezető 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
 
 
A szerződést jogi szempontból ellenjegyzem: 
Kelt: Budapest, 2017. év …… hó … napján 
 
 
 
Vassné dr. Gergácz Éva 



 
 

 6

jogi igazgató 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
 
A szerződést pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
Kelt: Budapest, 2017. év …… hó … napján 
 
 
 
 
Arday Zoltán 
gazdasági vezérigazgató-helyettes 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
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MELLÉKLET 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

 
Alulírott …………………..………………..…………………………, mint az <Önkormányzat/Állami szerv 
neve> aláírásra jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában a <projekt neve>, <azonosító szám> 
számú projekthez kapcsolódóan1 kijelentem, hogy a <helyrajzi szám megnevezése> helyrajzi számú ingatlan 
hasznosítása kapcsán ellátandó <feladat megnevezése> megnevezésű feladat közfeladatnak2 minősül, 
tekintettel a <jogszabályi hivatkozás megnevezése>.3  
 
A közfeladat ellátása kapcsán az Önkormányzat/Állami szerv semmilyen formában nem hasznosíthatja 
ellenérték fejében a tárgyi jogviszony keretében használatba kapott ingatlant/ingatlanrészt. Amennyiben az 
Önkormányzat/Állami szerv a jelen nyilatkozatban foglaltakkal ellentétben tárgyi jogviszony keretében nem – 
vagy nem csak – közfeladatot végez, súlyos szerződésszegést követ el. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az 
Önkormányzat/Állami szerv a közfeladatra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz 
eleget, az Önkormányzat/Állami szerv köteles az állami tulajdonú ingatlan nyilvántartási értékének a 
kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a Magyar 
Állam részére kötbérként megfizetni. Emellett a közfeladat ellátására vonatkozó szerződés jogszabályellenesnek, 
így semmisnek tekintendő az Önkormányzat/Állami szerv jogsértésre tekintettel. 
 
 
………………….., 2015. ……………………… 

 
 

 
<Önkormányzat/Állami szerv neve> 

képviseletében: <képviselő neve> 
P.H. 

 
 

                                                 
1 Amennyiben nem pályázatos eljárásról van szó, a pályázatos kitétel elhagyható a nyilatkozatból. 
2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése szerint közfeladat: a jogszabályban 
meghatározott állami vagy önkormányzati feladat.  
3 Konkrét jogszabályhely megjelölése szükséges. 
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

19/2017. (I.27.) KT HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2017. január havi ülésen, a Nyárfa u. 4. szám alatti lakók kérelmének 
elbírálásakor döntött arról, hogy a kivágandó fákat Papp Árpád szakértővel kívánja véleményez-
tetni.  
 
A döntés végrehajtása érdekében Jegyző úr személyesen felkereste a szakértő urat, aki el-
mondta, hogy fák szakértésével nem foglalkozik. Mivel a testületi határozatban nevesítésre ke-
rült a szakértő, az elfogadott határozatot módosítani szükséges.  
 
Javaslom, hogy vagy a korábban már az önkormányzatnak dolgozó Bernáth István (balassa-
gyarmati lakos) vagy Walter Károly (nagyoroszi lakos) szakértők közül kerüljön kiválasztásra 
szakértő. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

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

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
19/2017. (I.27.) számú határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyárfa u. 4. szám alatti társas-
ház lakóinak kérelméről készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület szakértő véleményének figyelembe vételével kíván dönteni a kérelemről. A 
szakértői véleményt Papp Árpád (Nézsa) szakértőtől kell kérni.  
 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 19/2017. (I.27.) KT határozat 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a szakértői tevékenységre Papp Árpád helyett 
………………………………….. szakértőtől kér véleményt. 
 
A 19/2017 (I.27.) KT határozat további rendelkezései változatlanul fennállnak.   
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

GÁZSZOLGÁLTATÓ VÁLTÁS LEHETŐSÉGE 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. az előterjesztéshez csatolt megkeresést küldte meg 
az önkormányzat részére.  
 
Az elmúlt években több árajánlatot kaptunk, jelentős megtakarítást egyik árajánlat sem ered-
ményezett. Több esetben küldtük meg éves szinten valamennyi épület gázszámláját. Az admi-
nisztrációs teher nagy volt, de mint már említettem, eredményt nem hozott. 
 
Kérem, hogy a gázszolgáltató-váltásról állást foglalni szíveskedjenek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   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 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gázszolgáltató váltás lehető-
ségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem kíván gázszolgáltatót váltani. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gázszolgáltató váltás lehető-
ségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület érdeklődését felkeltette az ELMÜ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. ajánlata. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy az ELMÜ-ÉMÁSZ Kft-
vel egyeztető, előkészítő tárgyalásokat folytasson.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Tisztelt Leendő Partnerünk! 

  

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Magyarország egyik vezető áramszolgáltatója-
ként évek óta megbízható partnerként van jelen a villamosenergia szektorban. A 
2016-os évben a TIGÁZ versenypiaci portfóliójának felvásárlásával a hazai földgáz-
piacon is meghatározó szereplővé vált. 

Engedje meg, hogy röviden bemutassuk Önnek versenypiaci ajánlatunkat, amely-
ben 2019. március 31-ig garantáljuk a gázdíjat, ezáltal biztonságot és tervezhető-
séget nyújtva cége számára. 

Kinek szól ajánlatunk? 

Földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult üzleti fogyasztóknak, 

ahol a fogyasztásmérő kapacitása 4-16 m3/óra, és 

a felhasználási hely éves fogyasztása meghaladja a 2.500 m3-t. 

Amit kínálunk: 
Az egyetemes szolgáltatásban meghatározott árhoz képest akár 10%-kal kedve-

zőbb gázdíj! 

Energia egységára*: 3,095 Ft/MJ 

Alapdíj: 12.312 Ft/év 

Szerződéses időszak: 2017. március 1 – 2019. március 31.  
*Az Energia egységáron felül a Felhasználó által fizetendő Szerződéses Díj részét képezik az Üz-
letszabályzat 7.5.1. alfejezet c) és e) pontjában foglalt díjak (adók, hatósági díjtételek), melyeket a 
fenti tételek nem tartalmazzák. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését... 

és versenypiaci földgáz szerződését az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-vel szeretné meg-
kötni, kérjük adja meg telefonos ügyintézőnknek az ajánlatadáshoz szükséges adatokat. Érté-
kesítéssel foglalkozó kollégánk hamarosan megküldi Önnek ajánlatunkat.  

Ajánlattal, szerződéskötéssel kapcsolatos egyéb kérdése, észrevétele esetén érté-
kesítési munkatársaink állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken. 

 Telefon: 06 1/238-1808, 238-1457 

  

  

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület Márkus Pál egyéni vállalkozót bízta meg a Közbeszerzési Szabályzat elké-
szítésével. A vállalkozó a szabályzat első változatát 2016. december 12-én küldte meg (előter-
jesztéshez mellékelem). Az anyag a testületi ülés írásos anyagainak megküldése után érkezett, 
továbbá egyeztetésre került a közbeszerzési szakemberrel, hogy 2017. január 1-től már nem 
minden pontja alkalmazható, úgy döntöttünk, hogy jóváhagyásra a 2017. évi változatot terjeszt-
jük elő.  
 
A jelenleg kiadott szabályzat már a 2017. évi jogszabályi előírásoknak megfelelő, sikeres pályá-
zatok esetében alkalmazható. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

Szabályzatban részletesen felsorolva. 
 
 
 

4. Határozati javaslat 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  Közbeszerzési Szabályzat 
jóváhagyásáról  szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
         

 
 
 
 

 
 
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 
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1. A Szabályzat célja 
2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok  
3. Alapelvek 
4. A Szabályzat hatálya 
5. Értelmező rendelkezések 

 
II. A közbeszerzési eljárás során közreműködő szervezetek és személyek 
     1. Előkészítő és Bírálóbizottság 
     2. Közbeszerzési szaktanácsadó  
     3. Egyéb szakértők 
     4. Képviselő-testület 
     5. Polgármester 
 
III. Az Önkormányzat nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont személyekkel, 
szervezetekkel kapcsolatos szabályok 
 
III. A közbeszerzési eljárásba bevont személyek és testületek 

1. Közbeszerzési Bírálóbizottság 
2. Közbeszerzési Döntéshozó Testület 
3. Közbeszerzési Szakértő 

 
IV. Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, a beszerzés becsült értékének 
meghatározása 
      1.  Közbeszerzési terv 
      2. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték meghatározása 

 
V. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során közreműködő 
bizottságok, személyek feladatai és felelőssége 
 

1. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítése, jóváhagyása 
2. A közbeszerzési eljárás megkezdése  
3. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása 
4. Kiegészítő tájékoztatás 
7. Közbenső és az eljárást lezáró döntések meghozatala 
8. Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről  
9. Iratbetekintés, előzetes vitarendezés 

     10. Szerződéskötés  
     11. Felelősségi szabályok 

 
VI. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyéb feladatok 
        1. A közbeszerzési eljárások dokumentálása   
        2. Az éves statisztikai összegezés 

 



 

 

3.   Közbeszerzési eljárásokat érintő nyilvánossággal kapcsolatos feladatok 
4.  A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötött szerződés módosítása, teljesítésének  
     ellenőrzése 
5.  Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje 
6.  Zöld közbeszerzés 
7.  Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok  
 
VII. Záró rendelkezések 
 
MELLÉKLETEK: 
1.sz. melléklet: Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
2.sz. melléklet: Megismerési nyilatkozat 



4 

 

 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Közbeszerzési 
Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 
 

I. 
 

Általános rendelkezések  
 
 
1. A Szabályzat célja 
 
Jelen Szabályzat célja, hogy a Kbt-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel összhangban 
Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzéseire vonatkozóan 
meghatározza: 

- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 
felelősségi rendjét, 

- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 
körét, 

- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, 
- a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 

testületeket. 
 
2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 
 
2.1. Jelen Szabályzatot a Kbt-vel, illetve annak végrehajtási rendeleteivel együtt kell használni és 
alkalmazni. 
 
3. Alapelvek 
 
3.1. Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során biztosítani kell a Kbt. 2.§-
ában rögzített alapelvek maradéktalan betartását. 
3.2. A Kbt-ben rögzített alapelvek betartása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe, 
illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek illetve szervezetek haladéktalanul 
kötelesek írásban, részletesen tájékoztatni a polgármestert, ha egy adott közbeszerzési eljárás 
tekintetében bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető és/vagy a Kbt. 
alapelveit sértő cselekményt észlelnek. 
 
 
4. A Szabályzat hatálya 
 
4.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:  
- az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokat előkészítő, az eljárásokba bevont 
személyekre, bizottságokra és az eljárás során döntéshozó személyre, testületekre, 
- az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési szaktanácsadóra, illetve egyéb szakértőkre a 
megbízásuk tartalma szerint. 
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4.2.  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó – a Kbt-ben 
előírt közbeszerzési tárgyat képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési 
beruházás, szolgáltatás beszerzésére, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, valamint a 
tervpályázati eljárás lefolytatására, ahol az Önkormányzat jár el ajánlatkérőként és a 
közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti, illetve 
uniós közbeszerzési értékhatárokat. 
 
 
5. Értelmező rendelkezések 
 
A Szabályzat I-VI. fejezetében és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat 
a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell értelmezni. Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárásban 
alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlattételi/ajánlati/részvételi 
felhívásban (a továbbiakban: eljárást megindító felhívás) vagy a közbeszerzési dokumentumban 
kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról. 
 

II. 
 

A közbeszerzési eljárás során közreműködő szervezetek és személyek 
 
 
1. Előkészítő és Bírálóbizottság 
 
1.1. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az Előkészítő és Bírálóbizottság 
tagjait, illetve annak elnökét a képviselő-testület bízza meg az adott közbeszerzési eljárás 
megindítása előtt. 
 
1.2. Az Előkészítő és Bírálóbizottság üléseit írásbeli értesítéssel - e-mailben - annak elnöke hívja 
össze. 
 
1.3. A közbeszerzési eljárásban szükséges döntés előkészítő javaslatok meghozatalára hivatott 
Előkészítő és Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, és 
a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem együttesen biztosítva 
van.   
 
1.4. Az Előkészítő és Bírálóbizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A bizottság 
véleményét nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel alakítja ki.  
  
2. Közbeszerzési szaktanácsadó  
 
2.1. Amennyiben a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a közbeszerzési szakértelem nem 
biztosított, a képviselő-testület jogosult közbeszerzési szaktanácsadót bevonni különösen az 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítésébe és az Előkészítő és 
Bírálóbizottság munkájába.  A közbeszerzési szaktanácsadó köteles szakértelmével elősegíteni a 
közbeszerzési eljárás Kbt-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását 
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2.2. A közbeszerzési szaktanácsadónak szerepelnie kell a közbeszerzésekért felelős miniszter 
által vezetett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében. 
 
2.3. A közbeszerzési szaktanácsadó feladatait és felelősségét az adott közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződésben kell rögzíteni.  
 
3. Egyéb szakértők 
 
3.1. Amennyiben a Polgármesteri Hivatalon belül a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem - 
különös tekintettel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 4. §-ában foglalt 
feltételekre - nem biztosított, abban az esetben a képviselő-testület a közbeszerzés tárgya szerinti 
külső szakértőt bíz meg. 
 
3.2. Ha az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése speciális szakértelmet igényel, a 
képviselő-testület három tagú szakmai zsűrit kér fel. A szakmai zsűri írásbeli szakmai javaslatot 
készít az Előkészítő és Bírálóbizottság számára. 
 
 
4. Képviselő-testület 
 
Az ajánlatkérő nevében eljárva - a jelen Szabályzatban rögzített - döntéseket a Képviselő-testület 
hozza meg.   
A Képviselő-testület ülésén az Előkészítő és Bírálóbizottságot annak elnöke, illetve a 
közbeszerzési szaktanácsadó képviseli. 
 
5. Polgármester 
 
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárva a jelen Szabályzatban rögzített közbenső 
döntéseket a polgármester hozza meg. 
 
 

III. 
 

Az Önkormányzat nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont 
személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok 

 
1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentum elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában, az 
Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek 
együttesen kell rendelkezniük a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelemmel. 
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2. A közbeszerzési eljárás előkészítése során, vagy az eljárás más szakaszában az Önkormányzat 
nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be, akivel szemben a Kbt. 25. §-ában 
meghatározott kizáró okok fennállnak. 
 
3. Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásban bevonni kívánt személy vagy 
szervezet írásban köteles a Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti minta alapján az 
összeférhetetlenség illetve a titoktartás tekintetében nyilatkozni. Az összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozatok előkészítése az Előkészítő és Bírálóbizottság elnökének feladatát 
képezi. Ezen nyilatkozatokat a közbeszerzési eljárás irataihoz kell csatolni.  
 

 
IV. 

 
Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, a beszerzés becsült értékének 

meghatározása 
 

 
1. Közbeszerzési terv 
 
1.1. Az Önkormányzat adott évre tervezett valamennyi közbeszerzését közbeszerzési tervben kell 
meghatározni oly módon, hogy az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően 
alkalmas legyen a közbeszerzési eljárások kellő időben történő megalapozott előkészítésére és 
lebonyolításra.  
 
1.2. A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni. 
 
1.3. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell:   
- a közbeszerzés tárgyát, 
- az eljárás becsült értékét, 
- az irányadó eljárásrendet, 
- az eljárás típusát, 
- az eljárás indításának várható időpontját, 
- módosítás esetén annak indokát. 
 
1.4. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét, viszont a közbeszerzési terv elfogadását követően 
felmerült beszerzésekkel az igény vagy az egyéb változás felmerülésekor módosítani kell.  
 
1.5. A közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait a jegyző készíti elő.  
 
1.6. A közbeszerzési tervet – illetve annak módosításait – a Képviselő-testület fogadja el. 
 
1.7. A közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére történő megküldéséért a jegyző a felelős.  
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1.8. A közbeszerzési terv, illetőleg esetleges módosításának a Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel 
valamely okból nem lehetséges az Önkormányzat honlapján - történő közzétételéről a jegyző 
gondoskodik. 
 
1.9. A Kbt. 38. §-a szerinti esetleges előzetes tájékoztató készítésről és közzétételéről a jegyző 
gondoskodik.  
 
 
2. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték meghatározása 
 
2.1. A Kbt. 28. §-ában rögzített – az adott közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos – 
feladatok elvégzése, illetve piaci konzultáció alkalmazása esetén annak megszervezése, 
koordinálása a jegyző feladatát képezi. 
 
2.2. A beszerzés becsült értékét a Kbt. 16-20. §-ai alapján, illetve építési beruházás esetén a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-át is figyelembe véve kell megállapítani és annak 
eredményét dokumentálni. 
 
2.3. A beszerzés becsült értékének megállapítása érdekében történő részekre bontási tilalom 
vizsgálata a beszerzés tárgya szerinti szakember, ill. amennyiben igénybe vételre kerül, úgy a 
közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi.  
 
2.4. Az eljárás előkészítése során keletkezett, illetőleg a beszerzés becsült értéke 
meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a közbeszerzési eljárás iratai között meg 
kell őrizni.  
 

V.  
 

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során 
közreműködő bizottságok, személyek feladatai és felelőssége 

 
1. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítése, jóváhagyása 
 
1.1. Az adott közbeszerzési eljárásnak megfelelő eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 
dokumentum tervezetét a közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került – a 
közbeszerzés szaktanácsadó készíti elő.  
A közbeszerzés műszaki leírásának elkészítése, a részajánlat tétel biztosításával kapcsolatos 
előzetes vizsgálat elvégzése, illetve a részajánlat tétel biztosításának hiánya esetén az indokolás 
elkészítése az Előkészítő és Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező tagjának a feladatát képezi.   
A közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek/szerződéstervezet 
előkészítésébe az Előkészítő és Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagját is be kell 
vonni.  
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1.2. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetét az Előkészítő és 
Bírálóbizottság – bizottsági ülés keretében – tárgyalja meg. 
 
1.3. Az eljárás előkészítésével kapcsolatos bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely 
tartalmazza legalább: 
- a közbeszerzés tárgyát, 
- a bizottsági ülés helyszínét, idejét, 
- jelenlevő személyek, illetve a szakértelem megnevezését, 
- az eljárás becsült értékét és a becsült érték meghatározásának indoklását, 
- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 113 §-a szerinti hirdetmény nélküli, 
illetve a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárások esetében az ajánlattételre felkérni javasolt 
gazdasági szereplők nevét és címét,  
- az eljárás megindítására vonatkozó javaslatot. 
 
1.4. Az Előkészítő és Bírálóbizottság jegyzőkönyv elkészítésért a bizottság elnöke a felelős. 
 
1.5. Az ajánlatkérő nevében eljárva a közbeszerzési eljárást megindító döntést - az Előkészítő és 
Bírálóbizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület hozza meg.  
 
1.6. Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás alkalmazása estén az eljárást megindító 
döntés magában foglalja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők nevét is.  
 
1.7. Az eljárást megindító felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok esetleges 
módosításáról, valamint az eljárás visszavonásáról szóló döntést - az Előkészítő és 
Bírálóbizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület hozza meg.  
 
 
2. A közbeszerzési eljárás megkezdése  
 
2.1. A közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha az eljárást megindító felhívást ajánlatkérő 
nevében a döntésre jogosult Képviselő-testület jóváhagyta, illetve a Kbt. 27. § (3) bekezdésében 
meghatározott esetekben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum 
jogszerűségét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzésével ellátta. 
 
2.2. Abban az esetben, ha az eljárást megindító felhívást hirdetmény útján kell közzétenni, annak 
közzétételéről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
illetve a Közbeszerzési Értesítőben. 
 
2.3. A Kbt. 113.§-ában foglalt – uniós értékhatár alatti hirdetmény közzététele nélkül induló – 
eljárás alkalmazása esetén az adott közbeszerzési eljárás megindításáról szóló összefoglaló 
tájékoztatást a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés 
szaktanácsadó teszi közzé a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Központi Adatbázisban. 
Az összefoglaló tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben 
megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó küldi meg a Közbeszerzési Hatóság részére 
azon legalább három gazdasági szereplő nevét és címét, amelyeknek az Önkormányzat az  
eljárást megindító felhívást saját kezdeményezésére meg fogja küldeni.   
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2.4. A hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 113.§ (1)-(2) 
bekezdés, illetőleg a 115.§ szerinti esetekben a közbeszerzési eljárást megindító felhívás 
közvetlenül - a gazdasági szereplők részére - történő megküldéséről a közbeszerzési előadó vagy 
– amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik.  
 
 
3. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása 
 
A közbeszerzési dokumentumok – Kbt. 57. §-ában foglalt előírásoknak megfelelő módon történő 
- rendelkezésre bocsátásáról a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került - a 
közbeszerzés szaktanácsadó a gondoskodik.  
 
4. Kiegészítő tájékoztatás 
 
4.1.  A gazdasági szereplők részéről érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a Kbt-ben előírt 
határidőben történő válasz megadásáról - a közbeszerzés tárgya szerinti szakember és az eljárás 
előkészítésében részt vevő egyéb szakemberek bevonásával - a közbeszerzési előadó, vagy – 
amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik. 
 
4.2. Amennyiben az eljárás során konzultáció, illetve helyszíni szemle megtartására kerül sor, 
ezen eljárási cselekmények megszervezéséről, illetve a jegyzőkönyv elkészítéséről a 
közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó 
gondoskodik.  
 
5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok átvétele, felbontása 
 
5.1. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések - átvételi elismervénnyel történő - átvételéről a 
közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került - közbeszerzés szaktanácsadó 
gondoskodik. 
 
5.2.  Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontási eljárását a közbeszerzési előadó, vagy – 
amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó készíti elő, illetve vezeti le.  
 
5.3. A bontásról készült jegyzőkönyv elkészítése és az ajánlattevők részére történő megküldése a 
közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó 
feladatát képezi. 
 
5.4. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a bontási jegyzőkönyvet a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzésével látja el. 
 
5.5.  Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén a közbeszerzési 
előadó vagy – amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik az 
ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvnek az Önkormányzat honlapján és a Közbeszerzési 
Adatbázisban történő közzétételéről. 
 
5.6.  A Kbt. 115. § szerinti eljárás alkalmazása esetén - a Kbt. 115. § (7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően - a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került - a 
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közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik az ajánlatok bontásáról készült jegyzőkönyvnek az 
Önkormányzat honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről. 
 
6. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata, értékelése  
 
6.1. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően az Előkészítő és Bírálóbizottság vagy 
– amennyiben megbízásra került, úgy – a közbeszerzés szaktanácsadó megvizsgálja, hogy a 
részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ennek keretében 
elvégzi a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglalt eljárási cselekményeket.  
 
6.2. Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az ajánlattevőkkel történő tárgyalást, illetve 
keretmegállapodás alkalmazása esetén az eljárás második szakaszában – amennyiben 
konzultációs eljárást kell lefolytatni – a konzultációt az Előkészítő és Bírálóbizottság folytatja le.  
 
6.3.  A 6.1. pontban rögzített vizsgálat, illetve ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat 
az Előkészítő és Bírálóbizottság - az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési 
szempontok figyelembevételével - értékeli és javaslatot tesz a Kbt. 69. §-ában rögzített közbenső 
döntésekre vonatkozóan.  
 
6.4. A Kbt. 69. §-ában rögzített közbenső döntéseket a polgármester hozza meg.  
 
6.5. A Kbt. 69. § (7) és (13) bekezdésében, a 70. § (3) bekezdésében, valamint a 71-72. §-aiban 
rögzített további eljárás cselekményekkel – igazolás és tájékoztatás kérés, 
ajánlattevők/részvételre jelentkezők tájékoztatása, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási 
hiba javítása, aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások – kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés 
szaktanácsadó végzi el. 
 
6.6. Az Előkészítő és Bírálóbizottság a hiánypótlások/felvilágosítás kérésekre adott válaszok és 
igazolások beérkezése után döntési javaslatot/írásbeli szakvéleményt készít a döntéshozó részére, 
amely – attól függően, hogy közbenső vagy eljárást lezáró döntés szükséges - tartalmazza:  
- az érvénytelen részvételi jelentkezésekre/ ajánlatokra vonatkozó javaslatot az érvénytelenségi 
ok megjelölésével, 
- az érvényes részvételi jelentkezésekre/ ajánlatokra vonatkozó javaslatot,  
- az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adatokat, 
- az egyes ajánlatok pontszámaira, az eljárás nyertesére, illetve a nyertest követő ajánlattevőre 

vonatkozó javaslatot. 
 
6.7. Az Előkészítő és Bírálóbizottság üléséről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amely minimálisan tartalmazza: 
- a közbeszerzés tárgyát, 
- a bizottsági ülés helyszínét, idejét, 
- jelenlevő személyek, illetve a szakértelem megnevezését, 
- a bizottság írásbeli szakvéleményét/ közbenső, illetve az eljárást lezáró döntési javaslatát. 
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7. Közbenső és az eljárást lezáró döntések meghozatala 
 
Az ajánlatkérő nevében – az Előkészítő és Bírálóbizottság közbenső (kétszakaszos eljárás), 
illetve az eljárást lezáró írásbeli szakvéleménye/javaslata alapján - a Képviselő-testület név 
szerinti szavazással hozza meg a döntéseket. 
 
 
8.  Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről  
 
8.1. A közbeszerzési eljárások közbenső (kétszakaszos eljárás), illetve végleges eredményéről 
született döntéseknek megfelelően a közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került 
– a közbeszerzés szaktanácsadó elkészíti - a külön jogszabályban meghatározott tartalmú - a 
részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, melyet - a Kbt. 27. § 
(3) bekezdésében meghatározott esetekben - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
ellenjegyzésével ellát. 
 
8.2. A 8.1. pontban meghatározott dokumentumok - részvételre jelentkezők, illetve az 
ajánlattevők részére történő - megküldéséről a közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben 
megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik.  
 
8.3.  Az eljárás során történő döntések meghozatalát követően a közbeszerzési előadó vagy – 
amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik a Kbt. 79. §-ában 
előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről. 
  
8.4. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót - külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint – a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került – a 
közbeszerzés szaktanácsadó készíti el, és gondoskodik a hirdetmény közzétételéről. 
 
8.5. Hirdetmény ellenőrzési díj átutalásáról a pénzügyi osztályvezető gondoskodik. 
 
8.6. Az összegezés a Kbt. 79. §-a szerinti módosítása vagy javítása esetén a közbeszerzési előadó 
vagy - amennyiben megbízásra került - a közbeszerzési szaktanácsadó gondosodik a javított 
dokumentum részvételre jelentkezők, illetve az ajánlattevők részére történő megküldéséről.  
 
 
9. Iratbetekintés, előzetes vitarendezés 
 
9.1. Iratbetekintés vagy előzetes vitarendezés esetén a közbeszerzési előadó – amennyiben 
releváns, úgy a közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve – a kezdeményező irat 
beérkezését követően haladéktalanul rendelkezik az iratbetekintés biztosításáról, illetve elvégzi 
az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos feladatokat.  
 
9.2. Az előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyásáról a polgármester hozza meg a 
döntést. Abban az esetben, ha az előzetes vitarendezés alapján az eljárás eredményének 
módosítására van szükség – az Előkészítő és Bírálóbizottság javaslat alapján – a Képviselő-
testület hozza meg a döntést.  
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10. Szerződéskötés  
 
A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződést – a Kbt. és a vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével – a jegyző – és amennyiben releváns, úgy - a közbeszerzési 
szaktanácsadó készíti elő aláírásra.   
 
 
11. Felelősségi szabályok 
 
11.1. Az Előkészítő és Bírálóbizottság tagjai együttesen felelnek az egyetértő szavazatukkal 
támogatott bizottsági döntésekért. 
  
11.2. A közbeszerzési szaktanácsadó felel a megbízási tevékenységével összefüggésben készített 
dokumentumok, javaslatok jogszerűségéért. 
 
11.3. Az eljárásba bevont egyéb szakértő felel az általa adott javaslatért. 
  
11.4. A döntéshozók felelnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott közbenső, illetve az eljárást 
lezáró döntéseikért. 
 

 
VI. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyéb feladatok, rendelkezések 

  
 
1. A közbeszerzési eljárások dokumentálása   
 
Az Önkormányzat minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján 
kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban köteles dokumentálni.  
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a 
közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés 
teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.  
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős 
befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.  
A jegyző a Közbeszerzési Hatóság és az egyéb illetékes szervek kérésére - köteles a 
közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat, ezen szervek részére haladéktalanul megküldeni vagy 
elektronikus úton hozzáférhetővé tenni.  
Az egyes konkrét eljárások során keletkezett iratokat és dokumentumokat a közbeszerzési előadó 
– amennyiben releváns, úgy a közbeszerzési szaktanácsadó - rendezi és őrzi meg az eljárást 
lezáró szerződés megkötéséig, majd átadja a jegyzőnek, aki az Önkormányzat iratkezelési 
szabályzatának előírásai szerint helyezi az iratokat irattárba és gondoskodik a megőrzéséről. 
 
2. Az éves statisztikai összegezés 
 
Az Önkormányzat az adott év beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. 
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Az éves statisztikai összegzés határidőben történő elkészítéséről, illetve megküldéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 
3. Közbeszerzési eljárásokat érintő nyilvánossággal kapcsolatos feladatok 
 
3.1. A jegyző gondoskodik a Kbt. 43. §-ában foglalt adatok, információk, dokumentumok 
közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. 
Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, úgy az 
Önkormányzat honlapján teszi közzé a dokumentumokat.  
 
3.2. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén – a Kbt. 103. § (6) bekezdésében 
előírtak szerint - a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés 
szaktanácsadó köteles a Közbeszerzési Hatóságnak megküldött minden dokumentumot, valamint 
a közbeszerzési dokumentumokat a Közbeszerzési Adatbázisban és az Önkormányzat honlapján 
közzétenni.  
 
3.3. A Kbt. 115. § szerinti eljárás alkalmazása esetén - a Kbt. 115. § (7) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően - a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került - a 
közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik az eljárást megindító felhívás, a közbeszerzési 
dokumentum, valamint az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevének és címének az 
Önkormányzat honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről  
 
4. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötött szerződés módosítása, 
teljesítésének ellenőrzése 
 
4.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítását a jegyző készíti elő, 
melynek keretében - a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata 
érdekében – amennyiben releváns - ki kell kérni a közbeszerezési szaktanácsadó véleményét.  
 
4.2. A szerződésmódosítás aláírását követően a közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben 
megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik a  szerződés módosításáról szóló 
hirdetmény közzétételéről. 
 
4.3. A Kbt. 142. § (1) bekezdésében rögzített, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokkal 
kapcsolatos ellenőrzési, dokumentálási kötelezettség az illetékes – teljesítésért felelős - ügyintéző 
feladatát képezi. 
Adott esetben a szerződésben foglaltaktól való eltérő teljesítésről, illetve annak okairól, valamint 
a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítéséről szóló tájékoztatás a jegyző feladatát 
képezi.  
 
4.4. A közbeszerzési előadó – amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó - 
feladatát képezi a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak figyelembevételével – a 
szerződés teljesítésre vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Adatbázisba. A szerződés 
teljesítésével kapcsolatos adatokat a teljesítésért felelős személy köteles a teljesítéstől (adott 
esetben nem teljesítéstől) számított 5 munkanapon belül írásban eljuttatni a közbeszerzési 
előadónak – amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadónak. 
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4.5. Adott esetben a jegyző feladatát képezi a Kbt. 142.§ (5)-(6) bekezdésében foglalt – a 
Közbeszerzési Hatóság felé történő – bejelentési kötelezettség teljesítése.  
 
5. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje 
 
A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen 
Szabályzat szerinti megfelelőségét az Önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében kell 
ellenőrizni. 
 
 
6.  Zöld közbeszerzés 
 
Az Önkormányzatnak a közbeszerzési eljárásai során a jogszabályokban meghatározott 
lehetőségek keretén belül a közbeszerzés minden szakaszában figyelembe kell venni a 
környezetvédelem szempontjait. Az életciklusuk során a környezetre legkisebb hatást gyakorló 
megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönözni kell a környezetbarát technológiák 
alkalmazását és a környezetbarát termékek beszerzését. 
 
7. Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok  
 
7.1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál (vagy az általa) kezdeményezett jogorvoslati kérelem 
esetén annak tudomására jutását követően a jegyző köteles a közbeszerzési eljárásba bevont 
közbeszerzési szaktanácsadót a kapcsolódó dokumentumok átadásával megkeresni és a 
jogorvoslati eljárás további szakaszába bevonni. 
 
7.2. A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására 
rendelkezésre álló időn belül – a jegyző – amennyiben releváns - a közbeszerzési szaktanácsadó 
közreműködésével állítja össze és küldi meg az észrevételeket a Közbeszerzési Döntőbizottság 
részére. 
 
7.3. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál az Önkormányzat képviseletében egyedi 
meghatalmazással bíró személy jár el. A döntőbizottsági eljárásban a közbeszerzési 
szaktanácsadó, valamint az Előkészítő és Bírálóbizottság elnöke vagy a megbízott személy 
köteles részt venni és az ügy kedvező elbírálását elősegíteni. 
 
 

VIII. 
 

Záró rendelkezések 
 

1. A Szabályzat 2017. …hó…nap lép hatályba, rendelkezéseit a Kbt. előírásira is figyelemmel a 
hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában kell alkalmazni. 
 
 
 
Rétság, 2017. ….hó…nap 



16 

 

 
 
                                                                                                                                                                                    
Záradék: 
 
Jelen Szabályzatot Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  /2017. (….) ….. sz. 
határozatával fogadta el. 
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1. sz. melléklet 

 
 
 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
 

 
 
Közbeszerzés tárgya: ……………………………………………………………………….. 
 
 
Alulírott 
Név: .................................................................................. 
 
Lakcím: ............................................................................. 
 
 
Rétság Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő fenti tárgyú közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatban, mint az eljárás előkészítésébe és lefolytatásába/döntésbe bevont személy 
kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
meghatározott alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn: 
 
Kbt. 25.§ (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 
 
 
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott adatokat, 
információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot 
megőrzöm, azt jogosulatlan személy tudomására nem hozom.  
 
 
Rétság……………….. 
 
 
                                                                                         ............................................ 
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2. sz. melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

 

A Közbeszerzési Szabályzatban foglaltakat megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakkal a munkavégzésem során köteles vagyok 
betartani. 

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi Közbeszerzési 
Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 
 

I. 
 

Általános rendelkezések  
 
 
1. A Szabályzat célja 
 
Jelen Szabályzat célja, hogy a Kbt-vel, valamint annak végrehajtási rendeleteivel összhangban 
Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közbeszerzéseire vonatkozóan 
meghatározza: 

- a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 
felelősségi rendjét, 

- a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi 
körét, 

- a közbeszerzési eljárások dokumentálási rendjét, 
- a közbeszerzési eljárások során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, illetőleg 

testületeket. 
 
2. Irányadó jogszabályok, dokumentumok 
 
2.1. Jelen Szabályzatot a Kbt-vel, illetve annak végrehajtási rendeleteivel együtt kell használni és 
alkalmazni. 
 
3. Alapelvek 
 
3.1. Az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során biztosítani kell a Kbt. 2.§-
ában rögzített alapelvek maradéktalan betartását. 
3.2. A Kbt-ben rögzített alapelvek betartása érdekében a közbeszerzési eljárás előkészítésébe, 
illetve lefolytatásába bármilyen módon bevont személyek illetve szervezetek haladéktalanul 
kötelesek írásban, részletesen tájékoztatni a polgármestert, ha egy adott közbeszerzési eljárás 
tekintetében bárki részéről bármilyen, az eljárás tisztaságát veszélyeztető és/vagy a Kbt. 
alapelveit sértő cselekményt észlelnek. 
 
 
4. A Szabályzat hatálya 
 
4.1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed:  
- az Önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárásokat előkészítő, az eljárásokba bevont 
személyekre, bizottságokra és az eljárás során döntéshozó személyre, testületekre, 
- az Önkormányzat által megbízott közbeszerzési szaktanácsadóra, illetve egyéb szakértőkre a 
megbízásuk tartalma szerint. 



5 

 

 
4.2.  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan, a Kbt. hatálya alá tartozó – a Kbt-ben 
előírt közbeszerzési tárgyat képező és kivételi körbe nem tartozó – árubeszerzés, építési 
beruházás, szolgáltatás beszerzésére, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, valamint a 
tervpályázati eljárás lefolytatására, ahol az Önkormányzat jár el ajánlatkérőként és a 
közbeszerzés értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja a nemzeti, illetve 
uniós közbeszerzési értékhatárokat. 
 
 
5. Értelmező rendelkezések 
 
A Szabályzat I-VI. fejezetében és a közbeszerzési eljárásokban alkalmazott valamennyi fogalmat 
a Kbt. előírásai, definíciói szerint kell értelmezni. Amennyiben a Kbt. a közbeszerzési eljárásban 
alkalmazott fogalmakról nem tartalmaz definíciót, úgy az ajánlattételi/ajánlati/részvételi 
felhívásban (a továbbiakban: eljárást megindító felhívás) vagy a közbeszerzési dokumentumban 
kell gondoskodni a fogalmak pontos, egyértelmű meghatározásáról. 
 

II. 
 

A közbeszerzési eljárás során közreműködő szervezetek és személyek 
 
 
1. Előkészítő és Bírálóbizottság 
 
1.1. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az Előkészítő és Bírálóbizottság 
tagjait, illetve annak elnökét a képviselő-testület bízza meg az adott közbeszerzési eljárás 
megindítása előtt. 
 
1.2. Az Előkészítő és Bírálóbizottság üléseit írásbeli értesítéssel - e-mailben - annak elnöke hívja 
össze. 
 
1.3. A közbeszerzési eljárásban szükséges döntés előkészítő javaslatok meghozatalára hivatott 
Előkészítő és Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van, és 
a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelem együttesen biztosítva 
van.   
 
1.4. Az Előkészítő és Bírálóbizottság tagjai egy-egy szavazattal rendelkeznek. A bizottság 
véleményét nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel alakítja ki.  
  
2. Közbeszerzési szaktanácsadó  
 
2.1. Amennyiben a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül a közbeszerzési szakértelem nem 
biztosított, a képviselő-testület jogosult közbeszerzési szaktanácsadót bevonni különösen az 
eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítésébe és az Előkészítő és 
Bírálóbizottság munkájába.  A közbeszerzési szaktanácsadó köteles szakértelmével elősegíteni a 
közbeszerzési eljárás Kbt-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását 
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2.2. A közbeszerzési szaktanácsadónak szerepelnie kell a Közbeszerzési Hatóság által vezetett 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékében. 
 
2.3. A közbeszerzési szaktanácsadó feladatait és felelősségét az adott közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződésben kell rögzíteni.  
 
3. Egyéb szakértők 
 
3.1. Amennyiben a Polgármesteri Hivatalon belül a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem - 
különös tekintettel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 4. §-ában foglalt 
feltételekre - nem biztosított, abban az esetben a képviselő-testület a közbeszerzés tárgya szerinti 
külső szakértőt bíz meg. 
 
3.2. Ha az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése speciális szakértelmet igényel, a 
képviselő-testület három tagú szakmai zsűrit kér fel. A szakmai zsűri írásbeli szakmai javaslatot 
készít az Előkészítő és Bírálóbizottság számára. 
 
 
4. Képviselő-testület 
 
Az ajánlatkérő nevében eljárva - a jelen Szabályzatban rögzített - döntéseket a Képviselő-testület 
hozza meg.   
A Képviselő-testület ülésén az Előkészítő és Bírálóbizottságot annak elnöke, illetve a 
közbeszerzési szaktanácsadó képviseli. 
 
5. Polgármester 
 
Az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárva a jelen Szabályzatban rögzített közbenső 
döntéseket a polgármester hozza meg. 
 
 

III. 
 

Az Önkormányzat nevében eljáró és a közbeszerzési eljárásba bevont 
személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos szabályok 

 
1. A közbeszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési 
dokumentum elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában, az 
Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, szervezeteknek 
együttesen kell rendelkezniük a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi 
szakértelemmel. 
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2. A közbeszerzési eljárás előkészítése során, vagy az eljárás más szakaszában az Önkormányzat 
nevében nem járhat el, illetőleg az eljárásba nem vonható be, akivel szemben a Kbt. 25. §-ában 
meghatározott kizáró okok fennállnak. 
 
3. Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásban bevonni kívánt személy vagy 
szervezet írásban köteles a Szabályzat 1. sz. melléklete szerinti minta alapján az 
összeférhetetlenség illetve a titoktartás tekintetében nyilatkozni. Az összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozatok előkészítése az Előkészítő és Bírálóbizottság elnökének feladatát 
képezi. Ezen nyilatkozatokat a közbeszerzési eljárás irataihoz kell csatolni.  
 

 
IV. 

 
Közbeszerzési eljárások tervezése, előkészítése, a beszerzés becsült értékének 

meghatározása 
 

 
1. Közbeszerzési terv 
 
1.1. Az Önkormányzat adott évre tervezett valamennyi közbeszerzését közbeszerzési tervben kell 
meghatározni oly módon, hogy az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően 
alkalmas legyen a közbeszerzési eljárások kellő időben történő megalapozott előkészítésére és 
lebonyolításra.  
 
1.2. A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31-ig kell elkészíteni. 
 
1.3. A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell:   
- a közbeszerzés tárgyát, 
- az eljárás becsült értékét, 
- az irányadó eljárásrendet, 
- az eljárás típusát, 
- az eljárás indításának várható időpontját, 
- az eljárás befejezésének tervezett időpontját, 
- a szerződés teljesítésének várható időpontját, vagy időtartamát, 
- módosítás esetén annak indokát. 
 
1.4. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésekre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét, viszont a közbeszerzési terv elfogadását követően 
felmerült beszerzésekkel az igény vagy az egyéb változás felmerülésekor módosítani kell.  
 
1.5. A közbeszerzési tervet, illetve annak módosításait a jegyző készíti elő.  
 
1.6. A közbeszerzési tervet – illetve annak módosításait – a Képviselő-testület fogadja el. 
 
1.7. A közbeszerzési tervnek a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére történő megküldéséért a jegyző a felelős.  
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1.8. A közbeszerzési terv, illetőleg esetleges módosításának a Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel 
valamely okból nem lehetséges az Önkormányzat honlapján - történő közzétételéről a jegyző 
gondoskodik. 
 
1.9. A Kbt. 38. §-a szerinti esetleges előzetes tájékoztató készítésről és közzétételéről a jegyző 
gondoskodik.  
 
 
2. A közbeszerzési eljárás előkészítése és a becsült érték meghatározása 
 
2.1. A Kbt. 28. §-ában rögzített – az adott közbeszerzési eljárás előkészítésével kapcsolatos – 
feladatok elvégzése, illetve piaci konzultáció alkalmazása esetén annak megszervezése, 
koordinálása a jegyző feladatát képezi. 
 
2.2. A beszerzés becsült értékét a Kbt. 16-20. §-ai alapján, illetve építési beruházás esetén a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-át is figyelembe véve kell megállapítani és annak 
eredményét dokumentálni. 
 
2.3. A beszerzés becsült értékének megállapítása érdekében történő részekre bontási tilalom 
vizsgálata a beszerzés tárgya szerinti szakember, ill. amennyiben igénybe vételre kerül, úgy a 
közbeszerzési szaktanácsadó feladatát képezi.  
 
2.4. Az eljárás előkészítése során keletkezett, illetőleg a beszerzés becsült értéke 
meghatározásának alapjául szolgáló dokumentumokat a közbeszerzési eljárás iratai között meg 
kell őrizni.  
 

V.  
 

A közbeszerzési eljárások lefolytatásának rendje, az eljárás során 
közreműködő bizottságok, személyek feladatai és felelőssége 

 
1. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum előkészítése, jóváhagyása 
 
1.1. Az adott közbeszerzési eljárásnak megfelelő eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési 
dokumentum tervezetét a közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került – a 
közbeszerzés szaktanácsadó készíti elő.  
A közbeszerzés műszaki leírásának elkészítése, a részajánlat tétel biztosításával kapcsolatos 
előzetes vizsgálat elvégzése, illetve a részajánlat tétel biztosításának hiánya esetén az indokolás 
elkészítése az Előkészítő és Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkező tagjának a feladatát képezi.   
A közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéses feltételek/szerződéstervezet 
előkészítésébe az Előkészítő és Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagját is be kell 
vonni.  
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1.2. Az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetét az Előkészítő és 
Bírálóbizottság – bizottsági ülés keretében – tárgyalja meg. 
 
1.3. Az eljárás előkészítésével kapcsolatos bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, amely 
tartalmazza legalább: 
- a közbeszerzés tárgyát, 
- a bizottsági ülés helyszínét, idejét, 
- jelenlevő személyek, illetve a szakértelem megnevezését, 
- az eljárás becsült értékét és a becsült érték meghatározásának indoklását, 
- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 113 §-a szerinti hirdetmény nélküli, 
illetve a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárások esetében az ajánlattételre felkérni javasolt 
gazdasági szereplők nevét és címét,  
- az eljárás megindítására vonatkozó javaslatot. 
 
1.4. Az Előkészítő és Bírálóbizottság jegyzőkönyv elkészítésért a bizottság elnöke a felelős. 
 
1.5. Az ajánlatkérő nevében eljárva a közbeszerzési eljárást megindító döntést - az Előkészítő és 
Bírálóbizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület hozza meg.  
 
1.6. Hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás alkalmazása estén az eljárást megindító 
döntés magában foglalja az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők nevét is.  
 
1.7. Az eljárást megindító felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok esetleges 
módosításáról, valamint az eljárás visszavonásáról szóló döntést - az Előkészítő és 
Bírálóbizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület hozza meg.  
 
 
2. A közbeszerzési eljárás megkezdése  
 
2.1. A közbeszerzési eljárás akkor indítható meg, ha az eljárást megindító felhívást ajánlatkérő 
nevében a döntésre jogosult Képviselő-testület jóváhagyta, illetve a Kbt. 27. § (3) bekezdésében 
meghatározott esetekben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum 
jogszerűségét a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzésével ellátta. 
 
2.2. Abban az esetben, ha az eljárást megindító felhívást hirdetmény útján kell közzétenni, annak 
közzétételéről a közbeszerzési szaktanácsadó gondoskodik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
illetve a Közbeszerzési Értesítőben. 
 
2.3. A Kbt. 113.§-ában foglalt – uniós értékhatár alatti hirdetmény közzététele nélkül induló – 
eljárás alkalmazása esetén az adott közbeszerzési eljárás megindításáról szóló összefoglaló 
tájékoztatást a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés 
szaktanácsadó teszi közzé a Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett Központi Adatbázisban. 
 
2.4. A hirdetmény közzététele nélkül indított tárgyalásos eljárás, valamint a Kbt. 113.§ (1)-(2) 
bekezdés, illetőleg a 115.§ szerinti esetekben a közbeszerzési eljárást megindító felhívás 
közvetlenül - a gazdasági szereplők részére - történő megküldéséről a közbeszerzési előadó vagy 
– amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik.  
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3. A közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátása 
 
A közbeszerzési dokumentumok – Kbt. 57. §-ában foglalt előírásoknak megfelelő módon történő 
- rendelkezésre bocsátásáról a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került - a 
közbeszerzés szaktanácsadó a gondoskodik.  
 
4. Kiegészítő tájékoztatás 
 
4.1.  A gazdasági szereplők részéről érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre a Kbt-ben előírt 
határidőben történő válasz megadásáról - a közbeszerzés tárgya szerinti szakember és az eljárás 
előkészítésében részt vevő egyéb szakemberek bevonásával - a közbeszerzési előadó, vagy – 
amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik. 
 
4.2. Amennyiben az eljárás során konzultáció, illetve helyszíni szemle megtartására kerül sor, 
ezen eljárási cselekmények megszervezéséről, illetve a jegyzőkönyv elkészítéséről a 
közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó 
gondoskodik.  
 
5. A részvételi jelentkezések/ ajánlatok átvétele, felbontása 
 
5.1. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések - átvételi elismervénnyel történő - átvételéről a 
közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került - közbeszerzés szaktanácsadó 
gondoskodik. 
 
5.2.  Az ajánlatok/részvételi jelentkezések bontási eljárását a közbeszerzési előadó, vagy – 
amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó készíti elő, illetve vezeti le.  
 
5.3. A bontásról készült jegyzőkönyv elkészítése és az ajánlattevők részére történő megküldése a 
közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó 
feladatát képezi. 
 
5.4. A Kbt. 27. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a bontási jegyzőkönyvet a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenjegyzésével látja el. 
 
6. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata, értékelése  
 
6.1. A részvételi jelentkezések/ajánlatok bontását követően az Előkészítő és Bírálóbizottság vagy 
– amennyiben megbízásra került, úgy – a közbeszerzés szaktanácsadó megvizsgálja, hogy a 
részvételi jelentkezések/ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ennek keretében 
elvégzi a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében foglalt eljárási cselekményeket.  
 
6.2. Tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén az ajánlattevőkkel történő tárgyalást, illetve 
keretmegállapodás alkalmazása esetén az eljárás második szakaszában – amennyiben 
konzultációs eljárást kell lefolytatni – a konzultációt az Előkészítő és Bírálóbizottság folytatja le.  
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6.3.  A 6.1. pontban rögzített vizsgálat, illetve ellenőrzés alapján megfelelőnek talált ajánlatokat 
az Előkészítő és Bírálóbizottság - az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési 
szempontok figyelembevételével - értékeli és javaslatot tesz a Kbt. 69. §-ában rögzített közbenső 
döntésekre vonatkozóan.  
 
6.4. A Kbt. 69. §-ában rögzített közbenső döntéseket a polgármester hozza meg.  
 
6.5. A Kbt. 69. § (7) és (13) bekezdésében, a 70. § (3) bekezdésében, valamint a 71-72. §-aiban 
rögzített további eljárás cselekményekkel – igazolás és tájékoztatás kérés, 
ajánlattevők/részvételre jelentkezők tájékoztatása, hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási 
hiba javítása, aránytalanul alacsony ár és egyéb vállalások – kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került – a közbeszerzés 
szaktanácsadó végzi el. 
 
6.6. Az Előkészítő és Bírálóbizottság a hiánypótlások/felvilágosítás kérésekre adott válaszok és 
igazolások beérkezése után döntési javaslatot/írásbeli szakvéleményt készít a döntéshozó részére, 
amely – attól függően, hogy közbenső vagy eljárást lezáró döntés szükséges - tartalmazza:  
- az érvénytelen részvételi jelentkezésekre/ ajánlatokra vonatkozó javaslatot az érvénytelenségi 
ok megjelölésével, 
- az érvényes részvételi jelentkezésekre/ ajánlatokra vonatkozó javaslatot,  
- az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülő adatokat, 
- az egyes ajánlatok pontszámaira, az eljárás nyertesére, illetve a nyertest követő ajánlattevőre 

vonatkozó javaslatot. 
 
6.7. Az Előkészítő és Bírálóbizottság üléséről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amely minimálisan tartalmazza: 
- a közbeszerzés tárgyát, 
- a bizottsági ülés helyszínét, idejét, 
- jelenlevő személyek, illetve a szakértelem megnevezését, 
- a bizottság írásbeli szakvéleményét/ közbenső, illetve az eljárást lezáró döntési javaslatát. 
 
7. Közbenső és az eljárást lezáró döntések meghozatala 
 
Az ajánlatkérő nevében – az Előkészítő és Bírálóbizottság közbenső (kétszakaszos eljárás), 
illetve az eljárást lezáró írásbeli szakvéleménye/javaslata alapján - a Képviselő-testület név 
szerinti szavazással hozza meg a döntéseket. 
 
 
8.  Tájékoztatás a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről  
 
8.1. A közbeszerzési eljárások közbenső (kétszakaszos eljárás), illetve végleges eredményéről 
született döntéseknek megfelelően a közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben megbízásra került 
– a közbeszerzés szaktanácsadó elkészíti - a külön jogszabályban meghatározott tartalmú - a 
részvételi jelentkezések, illetve az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, melyet - a Kbt. 27. § 
(3) bekezdésében meghatározott esetekben - a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
ellenjegyzésével ellát. 
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8.2. A 8.1. pontban meghatározott dokumentumok - részvételre jelentkezők, illetve az 
ajánlattevők részére történő - megküldéséről a közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben 
megbízásra került – a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik.  
 
8.3.  Az eljárás során történő döntések meghozatalát követően a közbeszerzési előadó vagy – 
amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik a Kbt. 79. §-ában 
előírt tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről. 
  
8.4. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót - külön jogszabályban 
meghatározott minta szerint – a közbeszerzési előadó vagy – amennyiben megbízásra került – a 
közbeszerzés szaktanácsadó készíti el, és gondoskodik a hirdetmény közzétételéről. 
 
8.5. Hirdetmény ellenőrzési díj átutalásáról a pénzügyi osztályvezető gondoskodik. 
 
8.6. Az összegezés a Kbt. 79. §-a szerinti módosítása vagy javítása esetén a közbeszerzési előadó 
vagy - amennyiben megbízásra került - a közbeszerzési szaktanácsadó gondosodik a javított 
dokumentum részvételre jelentkezők, illetve az ajánlattevők részére történő megküldéséről.  
 
 
9. Iratbetekintés, előzetes vitarendezés 
 
9.1. Iratbetekintés vagy előzetes vitarendezés esetén a közbeszerzési előadó – amennyiben 
releváns, úgy a közbeszerzési szaktanácsadóval együttműködve – a kezdeményező irat 
beérkezését követően haladéktalanul rendelkezik az iratbetekintés biztosításáról, illetve elvégzi 
az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos feladatokat.  
 
9.2. Az előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyásáról a polgármester hozza meg a 
döntést. Abban az esetben, ha az előzetes vitarendezés alapján az eljárás eredményének 
módosítására van szükség – az Előkészítő és Bírálóbizottság javaslat alapján – a Képviselő-
testület hozza meg a döntést.  
 
10. Szerződéskötés  
 
A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződést – a Kbt. és a vonatkozó 
jogszabályok figyelembevételével – a jegyző – és amennyiben releváns, úgy - a közbeszerzési 
szaktanácsadó készíti elő aláírásra.   
 
 
11. Felelősségi szabályok 
 
11.1. Az Előkészítő és Bírálóbizottság tagjai együttesen felelnek az egyetértő szavazatukkal 
támogatott bizottsági döntésekért. 
  
11.2. A közbeszerzési szaktanácsadó felel a megbízási tevékenységével összefüggésben készített 
dokumentumok, javaslatok jogszerűségéért. 
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11.3. Az eljárásba bevont egyéb szakértő felel az általa adott javaslatért. 
  
11.4. A döntéshozók felelnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott közbenső, illetve az eljárást 
lezáró döntéseikért. 
 

 
VI. A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos egyéb feladatok, rendelkezések 

  
 
1. A közbeszerzési eljárások dokumentálása   
 
Az Önkormányzat minden egyes közbeszerzési eljárását – annak előkészítésétől az eljárás alapján 
kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban köteles dokumentálni.  
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes iratot a 
közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés 
teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni.  
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős 
befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.  
A jegyző a Közbeszerzési Hatóság és az egyéb illetékes szervek kérésére - köteles a 
közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat, ezen szervek részére haladéktalanul megküldeni vagy 
elektronikus úton hozzáférhetővé tenni.  
Az egyes konkrét eljárások során keletkezett iratokat és dokumentumokat a közbeszerzési előadó 
– amennyiben releváns, úgy a közbeszerzési szaktanácsadó - rendezi és őrzi meg az eljárást 
lezáró szerződés megkötéséig, majd átadja a jegyzőnek, aki az Önkormányzat iratkezelési 
szabályzatának előírásai szerint helyezi az iratokat irattárba és gondoskodik a megőrzéséről. 
 
2. Az éves statisztikai összegezés 
 
Az Önkormányzat az adott év beszerzéseiről külön jogszabályban meghatározott minta szerint 
éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig kell megküldenie a Közbeszerzési Hatóságnak. 
Az éves statisztikai összegzés határidőben történő elkészítéséről, illetve megküldéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 
3. Közbeszerzési eljárásokat érintő nyilvánossággal kapcsolatos feladatok 
 
A jegyző gondoskodik a Kbt. 43. §-ában foglalt adatok, információk, dokumentumok 
közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. 
Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges, úgy az 
Önkormányzat honlapján teszi közzé a dokumentumokat.  
 
 
4. A közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötött szerződés módosítása, 
teljesítésének ellenőrzése 
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4.1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítását a jegyző készíti elő, 
melynek keretében - a Kbt. 141. §-ában meghatározott feltételek fennállásának vizsgálata 
érdekében – amennyiben releváns - ki kell kérni a közbeszerezési szaktanácsadó véleményét.  
 
4.2. A szerződésmódosítás aláírását követően a közbeszerzési előadó, vagy – amennyiben 
megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó gondoskodik a  szerződés módosításáról szóló 
hirdetmény közzétételéről. 
 
4.3. A Kbt. 142. § (1) bekezdésében rögzített, a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokkal 
kapcsolatos ellenőrzési, dokumentálási kötelezettség az illetékes – teljesítésért felelős - ügyintéző 
feladatát képezi. 
Adott esetben a szerződésben foglaltaktól való eltérő teljesítésről, illetve annak okairól, valamint 
a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítéséről szóló tájékoztatás a jegyző feladatát 
képezi.  
 
4.4. A közbeszerzési előadó – amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadó - 
feladatát képezi a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak figyelembevételével – a 
szerződés teljesítésre vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Adatbázisba. A szerződés 
teljesítésével kapcsolatos adatokat a teljesítésért felelős személy köteles a teljesítéstől (adott 
esetben nem teljesítéstől) számított 5 munkanapon belül írásban eljuttatni a közbeszerzési 
előadónek – amennyiben megbízásra került - a közbeszerzés szaktanácsadónak. 
 
4.5. Adott esetben a jegyző feladatát képezi a Kbt. 142.§ (5)-(6) bekezdésében foglalt – a 
Közbeszerzési Hatóság felé történő – bejelentési kötelezettség teljesítése.  
 
5. Közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje 
 
A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lebonyolításának és dokumentálásának a Kbt. és jelen 
Szabályzat szerinti megfelelőségét az Önkormányzat belső ellenőrzési rendszerében kell 
ellenőrizni. 
 
 
6.  Zöld közbeszerzés 
 
Az Önkormányzatnak a közbeszerzési eljárásai során a jogszabályokban meghatározott 
lehetőségek keretén belül a közbeszerzés minden szakaszában figyelembe kell venni a 
környezetvédelem szempontjait. Az életciklusuk során a környezetre legkisebb hatást gyakorló 
megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönözni kell a környezetbarát technológiák 
alkalmazását és a környezetbarát termékek beszerzését. 
 
7. Jogorvoslati eljárással kapcsolatos feladatok  
 
7.1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál (vagy az általa) kezdeményezett jogorvoslati kérelem 
esetén annak tudomására jutását követően a jegyző köteles a közbeszerzési eljárásba bevont 
közbeszerzési szaktanácsadót a kapcsolódó dokumentumok átadásával megkeresni és a 
jogorvoslati eljárás további szakaszába bevonni. 
 



15 

 

7.2. A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására 
rendelkezésre álló időn belül – a jegyző – amennyiben releváns - a közbeszerzési szaktanácsadó 
közreműködésével állítja össze és küldi meg az észrevételeket a Közbeszerzési Döntőbizottság 
részére. 
 
7.3. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál az Önkormányzat képviseletében egyedi 
meghatalmazással bíró személy jár el. A döntőbizottsági eljárásban a közbeszerzési 
szaktanácsadó, valamint az Előkészítő és Bírálóbizottság elnöke vagy a megbízott személy 
köteles részt venni és az ügy kedvező elbírálását elősegíteni. 
 
 

VIII. 
 

Záró rendelkezések 
 

1. A Szabályzat 2016. …hó…nap lép hatályba, rendelkezéseit a Kbt. előírásira is figyelemmel a 
hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárások vonatkozásában kell alkalmazni. 
 
 
 
Rétság, 2016. ….hó…nap 
 
 
                                                                                                                                                                                     
Záradék: 
 
Jelen Szabályzatot Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  /2016. (….) ….. sz. 
határozatával fogadta el. 
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1. sz. melléklet 

 
 
 

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat 
 

 
 
Közbeszerzés tárgya: ……………………………………………………………………….. 
 
 
Alulírott 
Név: .................................................................................. 
 
Lakcím: ............................................................................. 
 
 
Rétság Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő fenti tárgyú közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatban, mint az eljárás előkészítésébe és lefolytatásába/döntésbe bevont személy 
kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
meghatározott alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn: 
 
Kbt. 25.§ (2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az 
ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos 
gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő 
gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes. 
 
 
Egyúttal kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott adatokat, 
információkat kizárólag az eljárásban használom fel, és a tudomásomra jutott üzleti titkot 
megőrzöm, azt jogosulatlan személy tudomására nem hozom.  
 
 
Rétság……………….. 
 
 
                                                                                         ............................................ 
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2. sz. melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

 

A Közbeszerzési Szabályzatban foglaltakat megismertem. 

Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakkal a munkavégzésem során köteles vagyok 
betartani. 

 

Név Beosztás Dátum Aláírás 
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Alenyin Olivér tulajdonosi hozzájárulási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alenyin Olivér tulajdonosi hozzájárulást kér a Képviselő-testülettől villanyoszlopok áthelyezésé-
re. 
 
Kérelmező a volt laktanya területén szeretne bérelni magántulajdonban lévő épületet. Közmű-
vekre – az elektromos áram kivételével – nincs szüksége. 3 db önkormányzati tulajdonban lévő, 
használaton kívüli oszlop áthelyezésére kér tulajdonosi hozzájárulást. Az áthelyezés költségeit 
vállalja, az oszlopok a továbbiakban is az önkormányzat tulajdonában maradnának. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                      Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                      alpolgármester 
 
 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alenyin Olivér tulajdonosi hozzá-
járulás kéréséről készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint, a terület további hasz-
nosításáig tulajdonosi hozzájárulását adja 3 db, az önkormányzat tulajdonában lévő oszlop át-
helyezésére a Laktanya utcában.  
 
Az áthelyezés költsége és az elektromos áram díja kérelmezőt terheli.  
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alenyin Olivér tulajdonosi hozzá-
járulás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást nem ad  3 db, az önkormányzat tulajdonában lévő 
oszlop áthelyezésére a Laktanya utcában.  
 
Az áthelyezés költsége és az elektromos áram díja kérelmezőt terheli.  
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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A BALASSAGYARMATI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG KÉRELME TÉRÍTÉSMENTES 
INGATANÁTADÁSRA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Balassagyarmati Református Egyházközösség ismételten ingatlan térítésmentes átadását 
kéri a Képviselő-testülettől. A kérelmet az előterjesztéshez mellékelem. 
 
Jelenleg a térítésmentesen átadásra kért ingatlan a volt fizikoterápia épülete. Az épületről friss 
értékbecslés nem áll rendelkezésre, 2012. szeptember 06-án készült az utolsó. Az akkori be-
csült érték 16.400.000 Ft volt. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (továbbiakban Nvtv.) szigorúan és taxatív 
módon szabályozza a nemzeti vagyon elidegenítését. A Képviselő-testület a leselejtezett, 
közfeladat ellátásához nem szükséges nemzeti vagyont ingyenesen átruházhatja. Az átvevő 
szervezetnek átláthatónak kell lennie. Az államot továbbra is megilleti az elővásárlási jog, a 
felesleges vagyontárgyat először fel kell ajánlanunk a Magyar Államnak.  

A 2012. szeptemberében készült értékbecslésben szereplő állapot (így az érték sem) nem 
feltétlenül felel meg a jelen állapotnak. Az átadási szándék megléte esetén indokoltnak tartom 
új értékbecslés készítését. Az értékbecslést az egymillió forintos érték meghaladása miatt a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói nem készíthetik el.  
2012. évben az értékbecsült áron az épületet értékesítésre több alkalommal meghirdettük, 
komoly érdeklődő nem volt. Komolynak nem mondható érdeklődők több hasonló ajánlatot tet-
tek, az ajánlat jellemzően az volt, ha ingyenesen átadjuk az épületet, akkor a vállalkozók „cso-
dákat” tesznek.  

Vagyonrendeletünk kimondja, hogy ingatlanvagyont pályázat útján lehet értékesíteni. Pályáza-
ton kívül akkor lehet ingatlant elidegeníteni, ha megelőzően két pályázat már eredménytelen 
volt. Amennyiben az új értékbecslés új árat állapít meg, szükséges az értékesítési pályázatok 
ismételt kiírása.  

A hivatkozott várható pályázatok tartalma még nem ismert.  

Összességében megoldásnak azt tartanánk, ha a Képviselő-testület méltányos áron értékesí-
tené az épületet az egyház számára. További megoldásként merülhet fel – pályázati kiírások 
ismeretében – a tartós, például 50 évre szóló ingyenes bérbeadás. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 7.  
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                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 

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

2013. november 22-i ülés napirendje 
 

3. Jogszabályi háttér 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 

 7. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása 

3. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi ön-

kormányzat, 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 helyható-
sági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályo-
zott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elke-
rüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szer-

vezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-

lapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagálla-
mában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van; 
 
 
 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekin-
tetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár fe-
letti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak verse-
nyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.70 
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(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szer-
vezet részére lehet. 

(3)71 A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatá-
rozott esetekben és feltételekkel lehet.72 A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi 
eszközt - amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges - a tulajdonosi joggya-
korló ingyenesen átruházhatja. 

(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot meg-
szerző félnek - az állam kivételével - eleget kell tennie a következő feltételeknek: 

a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog meg-
szerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köte-
les hasznosítani, valamint állagát megóvni; 

b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet 
felé. 

(5)73 Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elide-
genítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásá-
val egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidő le-
teltét követően a tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. 

(7)74 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerző 
fél a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem 
tesz eleget, köteles a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidő-
ig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmu-
lasztása esetén a tulajdonjogot megszerző fél köteles az átadási megállapodásban rögzített 
forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alap-
kamattal növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott 
határidőig nemteljesítési kötbérként megfizetni. 

(8)75 A vagyont átadó szervezet a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének 
elmulasztása esetén a (7) bekezdés szerinti nemteljesítési kötbér követelése helyett az 
ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat. 

(9)76 A (4)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni 
a) az állam által ingyenesen megszerzett ingatlanok, 
b) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes szemé-

lyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint ingyenesen átruhá-
zott lakóingatlanok, 

c) az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott kiszolgá-
ló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált, ingyenesen visszaadásra kerülő közterületi 
ingatlanrész 
esetében. 

(10)77 Az ingyenesen átadott ingatlan tekintetében az (5) bekezdés szerint fennálló elidegení-
tési tilalom azon személlyel szemben nem áll fenn, aki az ingatlant az ingatlan tulajdonosára 
ingyenesen átruházta. 

(11)78 A (3) bekezdés szerint ingyenesen átruházott nemzeti vagyon felett az átruházás idő-
pontjában tulajdonosi jogokat gyakorló személy az átruházást követően, az elidegenítési tilalom 
hatálya alatt - a tulajdonjogot megszerző fél kezdeményezésére - egyedi döntéssel hozzájárul-
hat az átruházott vagyon fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy ál-
lami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen te-
herrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez. 

(12)79 A sportcélú ingatlanok vonatkozásában a (11) bekezdés szerinti egyedi döntést a 
sportigazgatási szerv hozza meg. 

(13)80 A nemzeti vagyon vonatkozásában osztott tulajdon létesítésére az állami illetve az ön-
kormányzati vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti értékesítési eljárási 
szabályokat kell alkalmazni a Ptk. szerinti, a földtulajdonos és az építkező között kötött megál-
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lapodás létrehozása, valamint a hozzá kapcsolódó földhasználati jog alapítása tekintetében. A 
földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell fizetni. 

14. §81 (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat fel-
adataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként álla-
pít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illet-
ve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken 
való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az 
állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak 
az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyene-
sen átruházásra. 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) be-
kezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a föld-
re, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az ál-
lam elővásárlási joga a lakásban élő 

a) bérlő; 
b) bérlőtárs; 
c) társbérlő; 
d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe 

fogadott gyermeke 
elővásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelméről szóló törvényben megjelölt ha-
tóság által gyakorolt elővásárlási jogot, amely megelőzi az a)-d) pont szerinti személyek elővá-
sárlási jogát. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatá-
rozott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. 

(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás va-
lamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben 
még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 
megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az 
állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az 
átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell 
számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

15. § A jelen törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés 
semmis. 

 
 

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

DÁLKODÁS  SZABÁLYARÓL 
 
 

Az egyes jogügyleteknél alkalmazandó szabályok 
12.§ 

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

(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő 
vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki. 
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(2) A pályázati rendszer nem terjed ki: 

a.) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények 
alatti földterületek hasznosítására, értékesítésére 

b.) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági társaságok üz-
letrészeinek értékesítésére, 

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

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

ve több jelentkező esetét, illetve 1 millió forintot elérő vagy meghaladó értékha-
tár esetén, ha a Képviselő-testület az önkormányzat valamint Rétság város hosz-
szú távú stratégiai elképzelési megvalósítása céljából, megalapozott önkormány-
zati érdekből a pályázat mellőzéséről rendelkezik, 

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

 
(3) A pályázatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – az illetékes bizottságok véleménye-

zésével – a Képviselő-testület bírálja el. 
 

(4)  A pályázati irányelveket a 3.sz.melléklet tartalmazza. 
 

 

4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (II.24.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Református 
Egyház térítésmentesen ingatlanátadásra vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja a Templom u. 11. szám alatti épület térítésmentes átadását. 
 

A térítésmentes átadás érdekében  

- ismételt értékbecslét kell megrendelni az OTP Jelzálogbank Zrt-től, 

- eltérő értékbecsült ár esetében az értékesítésre pályázatot kell kiírni,  

- két sikertelen pályázat után szerződés-tervezetet kell készíteni, melyet mindkét fél alá-
írását követően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény előírásai alapján 
kell eljárni.  
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Református 
Egyház térítésmentesen ingatlanátadásra vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Templom u. 11. szám alatti épület egyházi célú hasznosításáról a pályá-
zati feltételek ismeretében dönt. 
 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 







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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

HUSTYAVA KATALIN KÉRELME 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hustyava Katalin, Rétság, Templom u. 10. szám alatti lakos jelezte, hogy a szomszédos, Temp-
lom u. 8. szám alatti önkormányzat tulajdonában lévő, telekhatárra épült épület hátsó faláról 
hullik a vakolat. Az önkormányzati épületet jelenleg a Főkefe Kft. bérli. 
 

 
 
 
 
A lehullott vakolat esztétikai okokon túl akadályozza a kérelmezőt a kertművelésben.  
 
A lehullott vakolatot a hóolvadást követően a Városüzemeltetési Csoport dolgozói el tudják ta-
karítani. Az épület falának újravakolását javaslom vállalkozótól megrendelni. A javítás időpontját 
a kérelmezővel egyeztetni szükséges. A takarítással egyidejűleg felmérjük az újravakolandó 
területet, ezt követően lehet forrást biztosítani az elvégzendő munkákhoz.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   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 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hustyava Katalin kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért Hustyava Katalin kérelmével. A Templom u. 8. szám alatti önkor-
mányzat tulajdonában lévő épület faláról lehullott vakolatot a Városüzemeltetési Csoport köz-
reműködésével el kell takarítani a Templom u. 10. szám alatti épület udvarából. A javítandó 
falfelület területéről felmérést szükséges készíteni. A felmérést követően a Képviselő-testület az 
elvégzendő munkákról tájékoztatást kér.  
 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 

































































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

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 2016. ÉVI TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSI KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az év végi elszámolások során már megszokottá vált, hogy a támogatott civil szervezetek tá-
mogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtanak be. Ennek oka az, hogy év elején nem lehet 
pontosan kiszámolni, hogy az év során pontosan milyen kiadások, milyen mértékben valósulnak 
meg.  
 
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület is benyújtotta ezirányú kérelmét. A felhasználási célok 
változatlanok maradtak, a keretösszegek módosítását kérik a tényleges teljesítés erejéig. 
 
A Képviselő-testület ezidáig valamennyi hasonló kérelmet támogatott, a jelen kérelem teljesíté-
sének sem látom akadályát.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi támogatási megállapodás módosítási kérelme 
                                                                                                                                          Kt. 2017. 02. 24. -i Kt. ülésre 

2 
 

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

53/2016.(II.26.) határozat 
 

3. Jogszabályi háttér:  

A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 15/2016. (XII.20.) önkormányzati ren-
delet 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár veze-
tője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizott-
sággal egyeztetni. 

 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2016. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó Megállapodás módosítási kérelmé-
ről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az 53/2016.(II.26.) KT határozattal jóváhagyott Megálla-
podás 2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 

Cél 
Módosított

 összeg (Ft)
Üzemanyag költségre 42.000.-
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, al-
katrész 71.000.-
Kötelező biztosításra 123.000.-
Épületüzemeltetési költségekre (energia) 206.000.-
Élelmezés, védőital 63.000.-
Könyvelői díjra 50.000.-
Gépek, berendezések felszerelések javítása 27.000,- 
Épület karbantartásra, felújításra 101.000.-
Adminisztrációs költségekre (posta, telefon) 0.-
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés 9.000.-
Egyenruha 500.000.-



Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi támogatási megállapodás módosítási kérelme 
                                                                                                                                          Kt. 2017. 02. 24. -i Kt. ülésre 

3 
 

Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési kel-
lékek, étkezés) 0.-
Őrszoba, konyha helyiség bútor, felszerelés 108.000.-
Összesen: 1 300 000.- 

 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármester a Megállapodás 1. számú módosításának aláírá-
sára.  
 
Határidő: 2017. február 14. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS  
1. sz. 
 

       
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – 
és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület – képviselő: Fábián János elnök – között 
2016. évi önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában: 
 

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

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

Cél 
Módosított

 összeg (Ft)
Üzemanyag költségre 42.000.-
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, al-
katrész 71.000.-
Kötelező biztosításra 123.000.-
Épületüzemeltetési költségekre (energia) 206.000.-
Élelmezés, védőital 63.000.-
Könyvelői díjra 50.000.-
Gépek, berendezések felszerelések javítása 27.000,- 
Épület karbantartásra, felújításra 101.000.-
Adminisztrációs költségekre (posta, telefon) 0.-
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés 9.000.-
Egyenruha 500.000.-
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési kel-
lékek, étkezés) 0.-
Őrszoba, konyha helyiség bútor, felszerelés 108.000.-
Összesen: 1 300 000.- 

 
 

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

 
 
Rétság, 2017. ……………………………………… 
 
 
 
 
 

   Hegedűs Ferenc            Fábián János  
polgármester                                                     elnök 
 

 
 







RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület benyújtotta 2017. évre támogatási kérelmét.  
 
A Képviselő-testület évek óta támogatja az Egyesületet. Kérésük az, hogy legalább a 2016. évi 
támogatás összegéig kerüljön megállapításra a 2017. évi támogatás összege is. 
 
Kérelmükben a felhasználási célokat az alábbiak szerint jelölték meg: 
 

- Üzemanyagköltség         100.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése  100.000 Ft, 
- Kötelező biztosítás, műszaki vizsga       130.000 Ft, 
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna díjak)    310.000 Ft, 
- Élelmezés, védőital           60.000 Ft, 
- Könyvelői díj            50.000 Ft, 
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata     50.000 Ft, 
- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek  

120.000 Ft, 
- Adminisztrációs költségek          50.000 Ft, 
- Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés        50.000 Ft, 
- Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése      100.000 Ft, 
- Rétság térségi tűzoltóverseny költségei        60.000 Ft, 
- Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése    120.000 Ft 
- Összesen:                 1.300.000 Ft 

 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- évenként megkötött támogatási megállapodás 
 

3. Jogszabályi háttér:  

A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 15/2016. (XII.20.) önkormányzati ren-
delet 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár veze-
tője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizott-
sággal egyeztetni. 

 
 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

(csak a 2017. évi költségvetés elfogadását követően releváns) 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2017. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatá-
sát az előterjesztés mellékletét képező Megállapodás szerint jóváhagyja. Felhatalmazza Hege-
dűs Ferenc polgármestert a Megállapodás előírására. 
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
„B” változat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (II.24.) számú határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület 2017. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi önkormányzati támogatá-
sáról később dönt. 
 
 
Határidő: 2017. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
Ikt.sz:…………./2017 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között a Képviselő-
testület által biztosított 2016. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2017.(……..) számú 
határozatával a 2017. évi önkormányzati támogatásként a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
részére 1.300.000 Ft  azaz egymillió-háromszázezer forintot biztosít. A támogatás COFOG sze-
rinti besorolása 084032. 
  
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel: 
  

- Üzemanyagköltség         100.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése  100.000 Ft, 
- Kötelező biztosítás, műszaki vizsga       130.000 Ft, 
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna díjak)    310.000 Ft, 
- Élelmezés, védőital           60.000 Ft, 
- Könyvelői díj            50.000 Ft, 
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata     50.000 Ft, 
- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek  

120.000 Ft, 
- Adminisztrációs költségek          50.000 Ft, 
- Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés        50.000 Ft, 
- Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése      100.000 Ft, 
- Rétság térségi tűzoltóverseny költségei        60.000 Ft, 
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- Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése    120.000 Ft 
- Összesen:                 1.300.000 Ft 

 
 
 
 
  
A támogatás két egyenlő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot 
követően vehető igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha a Támogatott a 
támogatás első részével maradéktalanul elszámolt. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek támogatására tervezett keret ter-
hére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64000060-
10053700 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
  
4.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét 
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását 
követő 6 hónapon belül kell elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően 
folyósítható. 
 
  
5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli 
Törvény) előírásainak. 
  
6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüg-
gesztésre kerül. 
 
7.) A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

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

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

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

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

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumen-
tumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapí-
tó Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, 
szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni; 

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

 
 
8.) A Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelel, 
támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
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9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értel-
mezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag 
aláírták. 
 
  
Rétság, 2017. ………………………. 
  
 
  Hegedűs Ferenc                    ………….…………… 
  polgármester                                        Támogatott   
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
Kelt: ………………………………. 
                                                                             ……………………………. 
                                                                                 Aláírás, cégszerű aláírás 
 

 
 
 
 
 
 
 





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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2016. december havi ülésen támogatta a volt laktanya területén jégpálya 
kialakítását. A jégpálya kialakítási költségeit (fólia, faanyag) a Képviselő-testület vállalta. A napi-
rend tárgyalásakor elhangzott, hogy vizet tűzcsapról lehet csak a pályára vinni.  
 
A pálya építés során a kivitelezők – teljesen véletlenül -  nem önkormányzati tulajdonú, hanem 
a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Nonprofit Kft. tűzcsapját találták a legközelebbinek. Az 
intézmény a korábbi 0 Ft-os számlák helyett összesen 54.381 Ft értékű vízdíjszámlát kapott. 
Kéri, hogy az önkormányzat által vállalt költségek között az általa továbbszámlázandó vízdíj-
számla is kerüljön elismerésre, illetve megtérítésre.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

296/2016. (XII.16.) számú határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a Rétsági Fiatalokért 
Rétságért Egyesület, valamint a Rétság Riders Team jégpálya építésének lehetőségéről 
készített előterjesztést.  

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Járóbetegellátó Központtal szemben lévő, a volt 
alakuló téren a két civil szervezet jégpályát alakítson ki. 

A Képviselő-testület részt kíván venni a jégpálya kialakításában. A terület használatához 
tulajdonosi hozzájárulását adja. A Képviselő-testület vállalja a kialakítás 60.000 Ft-os 
bruttó költségét. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (II.24.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági kistérségi Egészség-
fejlesztő Központ Nonprofit Kft kérelméről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a jégpálya építés miatt felmerült vízdíj összegét, 54.381 Ft + áfa összeg-
ben átvállalja a Kft-től. A jégpálya építés vízdíjának fedezetét a 2017. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja. A többletköltség átvezetésére a 2017. évi költségvetés módosításakor javas-
latot kell tenni. 
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Pekáryné Mindszenti Csilla      Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester 

HELYI VÍZKÁR ELHÁRÍTÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉRE ÁRAJÁNLATOK BEKÉRÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. február 24.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A vízkár-elhárítás jogi szabályozásának alapja az 1995. évi LVII, törvény (Vgtv) és a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv). Törvényi szinten került meghatározásra: A vizek kártétele elleni védelem 
érdekében szükséges eladatok ellátását – a védőművek kiépítése, fejlesztése, fenntartása, üze-
meltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésé-
ben vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. (Vgtv 16 §) 
A Képviselő-testület 2017. január 27-i ülésén a 8/2017. (I. 27.) számú határozatával a 
vízkárelhárítási terv elkészítésének szándékát fejezte ki, az ajánlatkérési felhívást a soron követ-
kező ülésén szándékozott eldönteni. 
Az árvíz- és belvízvédekezésre kötelezetteknek az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. 
(VII. 17.) (KHVM rendelet)  3. § (3) és (6) pontjai részletesen leírják a terv tartalmi elemeit: 

 
(3) Árvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként kell készíteni. A terv tartalma: 
a) műszaki leírás a védelmi szakasz adatainak, a szakaszra vonatkozó ismereteknek, 

tapasztalatoknak megfelelően részletezett bemutatásával; 
b) áttekintő helyszínrajz a védett terület, az ott lévő települések, a közlekedési és egyéb infrast-

ruktúrahálózatok, jelentősebb építmények, a lokalizációs vonalak, patakok, belvízvédelmi csator-
nák, csatlakozó védelmi szakaszok feltüntetésével; 

c) részletes helyszínrajz a védelmi szakaszon és közvetlen környezetében lévő, a méretarány-
nak megfelelően ábrázolt jelentősebb építmények, továbbá a közeli települések, a folyó, a hullám-
tér és az anyagnyerő helyek feltüntetésével; 

d) hossz-szelvény, a töltés koronaszintjének, a vízoldali és a mentett oldali terepszintnek, az ed-
dig előfordult legmagasabb és a kiépítésre előírt (mértékadó) árvízszintnek, a töltésben lévő és azt 
keresztező létesítményeknek, továbbá a vízmércéknek az ábrázolásával; 

e) jellemző töltés keresztszelvények torzítatlan méretarányban megadva, hogy a töltés mely 
szelvényszámai között érvényesek; 

f) a töltésállapot jellemzése a védvonal feltártságának, valamint a biztonság számszerű értékelé-
sére rendelkezésre álló adatoknak, a védvonal keresztmetszeti szerkezetének és a korábban vég-
zett töltéserősítéseknek az összefoglaló (szöveges és rajzos) bemutatásával; 

g) kimutatás a védvonalat keresztező létesítményekről; 
h) a védvonalat keresztező létesítmények megvalósulási (állapot) terve, az üzemelési előírások-

kal és a felülvizsgálatok jegyzőkönyveivel; 
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i) hírközlési és adatátviteli hálózatok ismertetése; 
j) segédletek (így például belső utasítások, kézikönyvek, korábbi védekezések zárójelentései, 

cím- és telefonjegyzék); 
k) a szakasz védekezési naplója; 
l)2 az 1. mellékletben szereplő árvízi tározók üzemelési szabályzata. 
 (6)3 Belvízvédekezési tervet védelmi szakaszonként, vízitársulatok esetében a védelmi szaka-

szokat érintő működési területre, önkormányzatok esetében a védelmi szakaszokat érintő közigaz-
gatási területre vonatkozóan kell készíteni. A terv tartalma: 

a)4 a védelmi szakasz vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy működési terü-
letének, belvízrendszerének műszaki leírása, továbbá ha a szakasz valamely nagyobb belvízrend-
szer része, akkor a belvízrendszer védekezés szempontjából jelentős jellemzőinek megfelelő rész-
letességű bemutatása is, így különösen: 

aa) a fő befogadó csatornákba torkolló csatornák a tulajdonosok vagy egyéb jogcímen használók 
megnevezésével, 

ab) a védelmi szakasz területén vagy a védekezésre kötelezett érintett közigazgatási vagy mű-
ködési területén lévő csapadékmérő állomások, talajvízszint észlelő kutak, a vízkormányzás mér-
tékadó vízmércéinek, valamint az információs hálózatoknak az ismertetésével, 

ac) a védekezésre kötelezett kezelésében lévő csatornák, szivattyútelepek, szivattyúállások jel-
lemző adatainak feltüntetésével, a szükséges belvízvédelmi feladatok, beavatkozások leírásával, 
és 

ad) a belvíz tározására állandóan vagy időszakosan igénybe vehető területek a művelési ágak 
feltüntetésével, a tározók, halastavak, holtágak, egyéb tározók, a vízkormányzó műtárgyak, a szi-
vattyútelepek, a szivattyúállások üzemelési rendjének, a szállítható szivattyúk tervezett telepítési 
helyének és kapacitásának, a szivattyúk típusának, tárolási helyének, kezelőszemélyzet számá-
nak, az üzemanyag-ellátás módjának meghatározásával; 

b)5 áttekintő helyszínrajz, amely feltünteti a vízgyűjtő terület, a belvízvédelmi szakasz és 
öblözetek, valamint a belvízvédekezésre kötelezett közigazgatási vagy működési területének hatá-
rát, a településeket és azok közigazgatási határát, megyehatárt, országhatárt, a vízitársulatok mű-
ködési területének határát, a szakasz főcsatornáit, a torkolati és közbenső szivattyútelepeket, a 
kijelölt belvíztározókat, vízrendszerek közötti átvezetéseket, a különcélú vezetékes hírközlő háló-
zatot, az utakat és a vasutakat; valamint 

c)6 részletes helyszínrajz, amely az átnézeti helyszínrajzon túlmenően feltünteti az 
őrjáráshatárokat és őrtelepeket, a teljes belvízelvezető csatornahálózatot, fő vízkormányzó műtár-
gyakat, a szivattyúállásokat, a meliorált területeket, a vízvisszatartásra igénybe vehető területeket; 

d) a szakasz és a belvízrendszerek főcsatornáinak hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvé-
nyei az engedélyezett (tervezett) méretekkel, üzemelési vízszinttel és a hozzá tartozó vízhoza-
mokkal, valamint a legutóbbi állapotfelvétel, a felmérés időpontjának feltüntetésével; 

e) szivattyútelepek üzemeltetési előírásai (szabályzatai); 
f) segédletek (így például korábbi védekezések zárójelentései, felülvizsgálati jegyzőkönyvek, 

cím- és telefonjegyzék); 
g) a szakasz védekezési naplója. 

 
A KHVM rendelet 3. § (11) pontja szerint a védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosítására 
kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevé-
kenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, 
sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen szakértői jogosultsággal 
rendelkező személy vehető igénybe. 
 
A megfelelő képesítéssel rendelkező szakértők a Magyar Mérnök Kamara honlapján fellelhető ak-
tív tagsággal rendelkező, SZVV-3.5 szakterületre vonatkozó engedéllyel rendelkező mérnökök. 
Ezen nyilvántartás szerint a környékünkön ezen képesítéssel rendelkezők: Nógrád megyében 2 fő, 
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Budapesten és Pest megyében 37 fő, Heves megyében 3 fő és Komárom-Esztergom megyében 1 
fő. Az árajánlat bekérése a mellékletben szereplő megkereséssel történne: 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. 02. 10. 

       
 
 
       Hegedűs Ferenc 

                    polgármester 
 
 
 

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

Rétság város nem rendelkezik helyi vízkár elhárítási tervvel. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015 (II. 27.) sz. határozata 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (I. 27.) sz. határozata 
 

3. Jogszabályi háttér:  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 
Az árvíz- és belvízvédekezésre kötelezetteknek az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. 
(VII. 17.) KHVM rendelet 
 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(II. 24.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „helyi vízkár elhárítási terv elké-
szítésére ajánlatok bekérése" című napirendet. 

 
Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási terv elkészítése érdekében árajánlat kéré-
sével bízza meg a polgármestert. A jogszabályban előírt, megfelelő képzettséggel rendelkező 
szakemberek közül a következőktől kérjen be árajánlatot: 
 

1.) …………………………………. 
2.) …………………………………. 
3.) …………………………………. 
4.) …………………………………. 
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5.) …………………………………. 
 
Az árajánlatokat beérkezésüket követően, a Képviselő-testület a soron következő ülésén tárgyalja. 
A vízkár elhárítási terv költségét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
 
Az árajánlat kérésre vonatkozó, a határozat mellékletét képező felhívást jóváhagyja.  
 
Határidő: 2017. március  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

               dr Varga Tibor 
                      jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Helyi vízkár elhárítási terv elkészítésére árajánlat kérése                                              2017. február 24-i ülés 

5 
 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2651 RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20. 

Tel/fax:  35/550 100 
hivatal@retsag.hu 

___________________________________________________________________________ 
          21-  /2017/101 
 
 
Tisztelt Cím! 
 
 
Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet (továbbiakban: Rende-

let) előírja a településeknek a helyi vízkárelhárítási terv készítését. A Rendelet 3. § (3) és (6) pontja 

részletesen kitér a terv tartalmi elemeire. A fenti jogszabály 3. § (11) pontja értelmében „a védeke-

zési tervek elkészítésére, továbbá módosítására kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, 

vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmente-

sítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntö-

zés részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező személy vehető igénybe.” Ezúton kérem, szí-

veskedjen Önkormányzatunk számára árajánlatot adni a következő szakértői tevékenységre: 

 

Rétság Város Vízkárelhárítási Terve 

 

Amennyiben megkeresésünkkel kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, úgy az alábbi elérhetőségen 

állunk a rendelkezésére: 

Pekáryné Mindszenti Csilla főelőadó, anyakonyv@retsag.hu 

 
 
Rétság, 2017. február 27. 
 

Köszönettel: 
 

Hegedűs Ferenc 
    polgármester 

 
 









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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. február 24-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A napi hivatali munkáról nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 
Balassagyarmaton többször tárgyaltunk a víziközmű átadásáról.  
 
Vidékfejlesztési Minisztériumban tárgyaltam Katolikus Egyház által beadott városképet 
meghatározópályázattal kapcsolatban, valamint a vadásznappal kapcsolatban. A rendezvény-
hez támogatást kívánok szerezni.  
 
Részt vettem Balla Mihály országgyűlési képviselő évértékelőjén Balassagyarmaton.  
 
Salgótarjánban részt vettem a munkaügyi peren.  
 
Salgótarjánban jártam a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban. Hiánypótlást teljesítettünk és 
tisztázó kérdésekre adtunk választ.  
 
Nógrád újság szerkesztőségének a 2016. év fejlesztéseivel és a 2017. évi tervekről adtam tájé-
koztatást.  
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek kerestem pályázati lehetőségeket, 
személyesen nálam járt egy szakértő, kértem, hogy vegye fel a kapcsolatot az intézményveze-
tővel. 
 
Részt vettem a Balassagyarmati Kórházban az önkormányzat által is támogatott beszerzések 
átadási rendezvényén.  
 
Nagyorosziban vettem részt pályázati lehetőség ismertetésén, melyen tájékoztattak a közeljö-
vőben kiírásra kerülő kultúrával kapcsolatos támogatásokról.  
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság évértékelőjén vettem részt, ahol tárgyaltam az önkor-
mányzati bérlakással kapcsolatos rendőrségi igényekről. A lakás bérlőkijelölési jogával a rend-
őrség élni kíván, a jog megváltása nem aktuális.  
 
Országgyűlési képviselő úrral a volt laktanya területén tervezett rehabilitációs központ ügyében 
finanszírozókat keresünk, ez ügyben több alkalommal tárgyaltunk.  
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Folyamatos lobbytevékenységet folytatok a város elkerülő autóút megépítése érdekében.  
 
Az iskola fejlesztésében úgy tűnik lesz 2017. évben pályázati lehetőség. Szerdán érkezik egy 
szakértői csoport, aki felmérést fog készíteni a lehetőségekről. Komoly beruházásra készülnek, 
mivel Rétság lesz a központi iskola. Ez ügyben folyamatosan egyeztetek, koordinálok.  
 
 
 
 
Rétság, 2017. február 17. 
  
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 
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