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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
30.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ba-
lassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balas-
sagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége elkészítette éves beszámolóját. 
 
A beszámolókat és mellékleteiket az előterjesztéshez mellékelem.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2019. május 9.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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3. Jogszabályi háttér:  
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I. Bevezetés 

 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységét, a szervezetet érintő 
jogszabályok, a BM OKF, az NMKI és a BGY KvK normatívái, valamint a BM OKF által jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SZMSZ) valamint saját munkaterve alapján végzi. 
Mindennapos feladatainkat az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerint kialakított minőségirányítási 
rendszer betartásával láttuk el. 

 

A 2018. év során a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak, mint az egységes katasztrófavédelmi 
szervezet helyi szervének a kibővült feladatkörrel kapcsolatos feladatokat maradéktalanul 
végrehajtottuk, az új feladatköröket a szabályzóknak megfelelően beépítettük. A mentő tűzvédelmi 
feladatok – tűzoltás, műszaki mentés – ellátása mellett az egységes integrált hatósági jellegű szemlélet 
társult. Ezáltal az iparbiztonsági, polgári védelmi, hatósági feladatok részcselekményeinek 
alkalmazására is sor került.  

Az év kiemelt feladata volt az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység erősítésében 
való részvétel, melyen keresztül hatékony felügyeleti rendszer működtetését végzi a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, szükség szerint az érintett társszervek, társhatóságok bevonásával 
együttes ellenőrzések lefolytatásával. Továbbá kiemelt feladat volt a készenléti állomány eredményes 
felkészítése, az új belső szabályzók értelmében a gyakorlatorientált képzés végrehajtása, az ezen 
feladatokban való közreműködésre, és a káresemények szakszerű felszámolására. 

 

A 2012. évben a BM OKF által meghirdetett őrsprogram keretében a Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén a berceli, rétsági és szécsényi 
Katasztrófavédelmi Őrs szolgálja a települések mentő tűzvédelmét. A 2018. évben a folyamatos 
működéssel mindhárom Katasztrófavédelmi Őrs stabilabbá és hatékonyabbá tette a Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének mentő tűzvédelmét.  

A Katasztrófavédelmi Őrsök működtetése nagy feladatot állít mind az eszközpark és a 
létesítmény kezelésében, továbbá az őrsökön szolgálatot teljesítő fiatal tűzoltók napi képzésében, 
amelyekre nagy figyelmet fordítottunk a 2018. évben. Fontos erősíteni az állomány hivatástudatát, az 
egységes csapatszellem kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák növelését, továbbá a 
szervezetet elhagyó munkavállaló pótlását. 

 

A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába tartozó őrsparancsnokok, katasztrófavédelmi 
megbízottak az integrált hatósági feladatok végrehajtásában rendszeresen részt vettek. Egyebek között 
a kémény-, és vegetációtüzekkel, a hulladékgazdálkodással, a járási mentőszervezetek minősítő 
gyakorlatával, a vízelvezető árkok ellenőrzésével, a veszélyes üzemek, és áruszállítás ellenőrzésével, a 
kockázati helyszínek felmérésével, valamint az árvíz levonulása utáni szúnyogirtással kapcsolatos 
hatósági ellenőrzésekben, és egyéb feladatokban vettek rendszeresen részt az elmúlt évben. 
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Az őrsparancsnokok a rájuk bízott készenléti állomány, valamint a katasztrófavédelmi 
megbízott segítségével a járás komplex hatósági felügyeletéből is kiveszik részüket.  

A Vezetői Fórumrendszert működtetjük, a heti vezetői koordinációk megtartásra kerültek, a 
napi pontosítások részben személyesen, nagyobb részben telefonon, illetve elektronikus levelezés által 
valósulnak meg a távolságok áthidalása miatt. 

A vezetői, irányítói tevékenységet végzők státuszának, valamint a készenléti állománynak a fel 
töltöttségi állapota a 2018. év során folyamatosan változott.   

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol 
elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának 
megfelelően, valamint az 43/2018. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a 
működési területen található települések száma a következőképpen oszlik meg: 

Balassagyarmat HTP: 22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe); 

Bercel KvŐ: 21 település; 

Rétság KvŐ: 22 település; 

Szécsény KvŐ: 18 település. 

 Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. 
Ezen települések száma 15. A működési terület 3 járás (balassagyarmati, szécsényi, rétsági) teljes 
területét fedi le. 

 A működési területen a vonatkozó jogszabályok szerint együttműködési megállapodással 16 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendelkezik, amely megállapodásokat folyamatosan felülvizsgálom. 2018. 
évben az együttműködési megállapodásokat újrakötöttük mind a 16 Egyesülettel.  

 

II. Humán 

 A 2018. évben az állománytábla feltöltöttsége folyamatosan változott. Az év végén az 
állománytábla feltöltöttsége 120/110 fő, 91,6%  

A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretet az állomány 
rotálásával sem lehetett tartani, ezért a I., II. félévben egyaránt keletkezett túlóra, I. félévben 113,5 óra; 
II. félévben 445,5 óra. A szolgálatszervezést nehezítette a több tartós betegállomány, az 
iskolarendszerű továbbképzések, továbbá a műszaki mentőszer kihelyezésre a Rétsági 
Katasztrófavédelmi Őrsre. 

 Az elmúlt időszakban kialakult csapatépítésnek köszönhetően a HTP, KvŐ személyi 
állománya több alkalommal részt vett különböző szakmai és sport jellegű megmérettetésen, amelyeken 
kiemelkedő eredményeket értek el. 

A BGY HTP, valamint a Katasztrófavédelmi Őrsökön szolgálatot teljesítő állomány időszakos 
egészségügyi, illetve pszichológiai vizsgálata a 2018. évben sikerrel lezajlott, a fizikai alkalmassági 
szűrésre szeptember hónapban került sor. 
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 Az állomány részére a kinevezések, előléptetések, illetményváltozással kapcsolatos parancsok 
kiosztásra kerültek, 2017. május 01-től ügyfélkapun keresztül értesülnek a parancsokról. A munkaköri 
leírások a beosztások változása szerint átdolgozásra kerültek. A kompetenciaalapú 
teljesítményértékelések, minősítések, és feladat-meghatározások határidőre elkészültek.  

 

Jutalmak, elismerések 

Az „év balassagyarmati tűzoltója”: Istvanovszki Nándor tű. zls. 

Főigazgatói tárgyjutalom:  Szabó László tű. őrgy. 

Ondrik Pál tű. zls. 

Szent Flórián érdemjel:   Szabó László tű. őrgy. 

Igazgatói dicséretben részesült:  Fóri László tű. zls. 

      Csampa Tamás tű. ftőrm. 

      Babcsány Tamás tű. zls. 

      Buga Dávid tű. őrm. 

      Tóth Zoltán tű. ftőrm. 

      Dóbiás Péter tű. tőrm. 

      Kucsera Szilárd tű. zls. 

      Pusztai Máté tű. ftőrm. 

      Tóth Tamás tű. tzls. 

      Fogarasi Miklós tű. zls. 

      Varga Balázs tű. őrm. 

      Daka Zoltán tű. őrm.  

Képzések, továbbképzések  

 Az állomány minden tagja rendelkezik az előírt képesítésekkel, továbbá rendszeresen részt 
vesznek különböző továbbképzéseken, szakmai fórumokon, amelyeknek köszönhetően a szakmai 
munkájukat folyamatosan, naprakész állapotban tudják tartani.  

A szolgálatszervezés támasztotta követelményeknek maradéktalanul eleget tudunk tenni. A 
Hivatásos Tűzoltóság állománya az alábbi képzéseken vett részt a 2018. évben: 

 
• Rendszeres hatósági továbbképzés 

• Gépjárművezetés-technikai képzés, tréning – készenléti állománynak, ügyintézőknek 

• Alparancsnoki képzés 

• Gépjárművezetők részére KRESZ oktatás  
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• Elsősegélynyújtó továbbképzés 

• Létrakezelői tanfolyam 

• Aggregátor kezelői vizsga 

• Szivattyúkezelői vizsgák 

 

A 2018. évben törekedtünk, hogy az állomány megfelelő ismeretekre tegyen szert a 
mindennapi munkavégzés során felmerülő váratlan feladatok megoldása érdekében. Rendszeresen az 
előírások szerint felmértük az állomány tudásszintjét, hogy megfelelő képet kapjunk az esetlegesen 
felmerülő hiányosságokra, ezekre megfelelő intézkedéseket foganatosítsunk mind elméleti, mind 
gyakorlati szinten. 
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III. Tűzoltás, műszaki mentés 
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Beavatkozást igénylő esemény 134 181 315 238 250 488 182 200 382 317 292 609 185 325 510 
Kiérkezés előtt felszámolt 14 10 24 19 10 29 14 4 18 43 14 57 30 11 41 
Téves jelzés 37 8 45 32 3 35 77 19 96 86 11 97 97 24 121 
Utólagos jelzés 1 0 1 16 0 16 10 0 10 3 0 3 1 0 1 
Szándékosan megtévesztő jelzés 1 0 1 3 0 3 1 0 1 6 0 6 7 0 7 
Összesen 187 199 386 308 263 571 284 223 507 455 317 772 320 360 680 

     

Kéménytűz 10 33 35 27 21 
Szénmonoxid mérgezés 5 1 7 9 14 
Tűzvizsgálat 2 10 6 5 2 
I.-esnél magasabb riasztási 
fokozat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 5 

Elhunytak száma 0 1 1 1 11 12 2 6 8 1 6 7 1 5 6 
ÖTE közreműködések 22 30 52 97 55 152 60 44 104 95 61 156 46 53 99 
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A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szervezeti egységeinek a 

működési területén a 2018. évi káreseti számok a következőképpen oszlottak meg.  
 

Szervezeti egység Tűzeset Műszaki mentés Összesen 
Balassagyarmati HTP 91 151 242 
Berceli KvŐ 43 43 86 
Rétsági KvŐ 79 91 170 
Szécsényi KvŐ 107 75 182 
Összesen 320 360 680 

 
A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén a tűzesetek helyszíne, 

valamint a műszaki mentések esetében a káresetek fajtája a következőképpen oszlottak meg a 
2017. évben. 
 
Tűzesetek helyszíne: 
 

Tűzesetek helyszíne Kategóriához tartozó érték 

Egészségügyi, szociális létesítmény 2 

Egyéb 66

Építkezési terület 1

Igazgatási, iroda létesítmény 4

Ipari, termelési létesítmény 4

Közlekedési eszköz 24

Közlekedési létesítmény 1

Közút 179

Mezőgazdasági létesítmény 3

Művelődési létesítmény 2

Nevelési-, oktatási létesítmény 15

Otthon jellegű létesítmény 158

Sport létesítmény 1

Szabad terület 1

Szálloda jellegű létesítmény 1

Tárolási létesítmény 5

Tűzeset szabad területen 85

Vendéglátó létesítmény 1
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Tűzeset szabad területen Kategóriához tartozó érték 

A helyszínek szabad terei 20 

Erdő és vegetációtűz 27 

Hulladék, szemét 24 

Közterület 14 

 
Műszaki mentések esetén a káresetek fajtája: 
 

Káresetek fajtája Kategóriához tartozó érték 

Állatbaleset 6 

Egyéb 35 

Elemi csapás - viharkár 71 

Életmentés 10 

Épületomlás, magasépület baleset 5 

Fa kidőlés 84 

Gázszivárgás 11 

Halott kiemelés 1 

Közl. eszk. kifolyt üzemanyag 3 

Közúti baleset 79 

Olajszennyeződés 2 

Omlásveszély 4 

Rovar (méh/darázs) 10 

Sérült mentés 14 

Szénmonoxid mérgezés 14 

Technológiai meghibásodás 2 

Vasúti, mozdony baleset 1 

Veszélyes anyagok 1 

Vízibaleset, jégről mentés 1 

Vízkárok 6 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 
2018. évi jelentősebb káresetek 
 

 
 
 

 
TMMJ 

azonosító 
Település Cím 

Esemény 
típusa 

Helyszín típusa Káreset fajtája Jelzés dátuma Egyéb 
Riasztott 
szerek 
száma 

221101 Szécsény Liget út 14. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2018. 03. 04. 60 m2 4 

232664 Berkenye Dózsa utca 14. Tűzeset 
Otthon jellegű 

létesítmény 
- 2018. 05. 01. 150 m2 4 

257860 
2. sz. főút 51 

kmsz. 
 

Műszaki 
mentés 

Közút Közúti baleset 2018. 08. 11. 
14 fő 
sérült 6 

276194 Rétság Ipari park út 2. Tűzeset 
Ipari, termelési 

létesítmény 
- 2018 10. 26. 30 m2 8 

283251 Tolmács Arany J. utca 2. Tűzeset 
Ipari, termelési 

létesítmény 
- 2018 12. 03. 70 m2 8 
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2018. évi gyakorlatok 
 
 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és szervezeti egységei a 2018. évben a 
vonatkozó jogszabályok értelmében végrehajtotta a megfelelő számú helyismereti foglalkozásokat, 
szituációs begyakorló gyakorlatokat, valamint a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat. 

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány napi továbbképzésének, valamint a tűzoltósági 
szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól szóló 60/2016. számú Intézkedés 
értelmében törekedtünk a minél gyakorlatorientáltabb képzésre, amely során az állomány gyakorlati 
tudásszintje bővült. Az egyéb gyakorlatok tervezésénél előtérbe helyeztük a ritkán előforduló 
káresetek felszámolásának, részfeladatainak gyakoroltatását, többek közt: 

• Jégrőlmentési gyakorlat 

• Gáztömör védőruha használatának szabályai, alkalmazásának lehetőségei 

• Favágási gyakorlat 

• Gépjárművek műszaki mentése, megtámasztása 

• Roncsvágási gyakorlat 

• Vízből mentési gyakorlat 

• Légzőkészülék használata 

• Elsősegély nyújtás 

A 2018. évben kiemelt hangsúlyt fektettünk a közúti balesetek során felmerülő feladatok 
végrehajtásának gyakoroltatására, több alkalommal is roncsvágási gyakorlatot terveztünk, 
valamint rendhagyó módon a parancsnoki ellenőrző gyakorlat műszaki mentési feladatokat 
tartalmazott (közúti baleset). 

Katasztrófavédelmi Együttműködési gyakorlat keretében az Önkéntes Mentőcsoportokkal, Tűzoltó 
egyesületekkel közösen a 2018. évben összesen több gyakorlaton vettünk részt: 

• Magasból mentési gyakorlat 

• Vízből mentési gyakorlat 

• Árvíz védekezési gyakorlat 

 

IV. Hatósági tevékenység 

 

 A Hivatásos Tűzoltóság készenléti állománya, valamint a Katasztrófavédelmi megbízottak 
mind a három szakterület hatósági feladatainak elvégzésében rendszeresen részt vettek. 
Közreműködésükkel a hatósági osztály tűzvédelmi szankcióval tudott élni a jogszabályok mulasztóival 
szemben.  

 A BM OKF és a megyei intézkedések bevezetésével kapcsolatosan a készenléti állomány 
részére rendszeresen, valamint folyamatosan képzéseket vezettünk be, továbbá a napi feladatok során 
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azok gyakorlati alkalmazását is folyamatosan végrehajtottuk. Az iratminták változásait folyamatosan 
figyelemmel kísértük, az elvárásoknak megfelelően a Kirendeltséghez igazítottuk. Az állományt az 
aktuális jegyzőkönyvek kitöltésével kapcsolatos tudnivalókról rendszeresen, negyedévente 
tájékoztattuk a változásokra felhívtuk a figyelmüket. 

  

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a készenléti állomány az 
alábbi hatósági feladatok elvégzésében működött közre: 

Készenléti állomány: 

- káresetek során minden esetben elvégezték a jegyzőkönyvek felvételét: 

 - tűzeseti adatgyűjtő lap kitöltése, 

 - kéménytűz, 

 - szénmonoxid szivárgás/mérgezés, 

 - szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos jegyzőkönyvezés, 

 - ügyfél/tanú meghallgatás 

 - egyéb jegyzőkönyvek felvétele káresetek alkalmával. 

- helyismereti, szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtása során az alábbi hatósági feladatokat 
végeztek: 

 - tűzoltó vízforrások ellenőrzése, 

 - létesítmények tűzvédelmi használati szabályainak ellenőrzése  

(tűzoltó készülékek, menekülési útvonalak, tűzoltást elősegítő berendezések ellenőrzése) 

Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak: 

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a saját járásuk területén rendszeresen, 
folyamatosan végrehajtották a különböző hatósági feladatokkal kapcsolatos ügyintézéseket, 
eljárásokat a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály vezetőjének 
iránymutatásával. Rendszeresen részt vettek az illetékességi területükön tartandó hatósági 
ellenőrzéseken, szemlék lefolytatásában, valamint az ezekből eredő közigazgatási hatósági ügyek 
intézésében (hatósági felhívások, kötelezések, bírságolás, hatósági bizonyítványok, szakhatósági 
eljárások). A készenléti állomány részére irányításommal rendszeres továbbképzést tartottak a hatósági 
szakterület sajátosságaival, a jegyzőkönyvek kitöltésével, felvételéve kapcsolatosan (hatósági 
ügyintézés menete, jegyzőkönyvek megfelelő kitöltése, OTSZ használati szabályok) az év folyamán.  

 A Katasztrófavédelmi megbízottak az adott tárgyévben, folyamatosan végrehajtották a BM 
OKF GEK Kéményseprő-ipari Szervtől, az elmaradt sormunkákról érkezett értesítések alapján, az 
ingatlan tulajdonosok ellenőrzését, amely során iratbemutatásra és nyilatkozattételre hívták fel az 
ingatlan tulajdonosokat. Az év során folyamatosan ellenőrizték az élet- és vagyonbiztonságot 
közvetlenül veszélyeztető hibakóddal rendelkező égéstermék-elvezetők használatát helyszíni 
ellenőrzések keretében. 



 
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

BALASSAGYARMATI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
BALASSAGYARMATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 

 14

 Az Őrsparancsnokok, Katasztrófavédelmi megbízottak a hatósági ellenőrzéseken kívül részt 
vettek szakhatósági ügyek intézésében (ÉTDR, építés, használatbavétel, üzletműködés, tűzjelző 
létesítés és használatbavétel), piacfelügyeleti ellenőrzéseken. Rendszeresen részt vettek a készenléti 
állomány helyismereti foglalkozásain, ahol a létesítmények általános használati szabályait 
ellenőrizték. 

Egyéb feladatok: 

• Kéménytűzzel kapcsolatos jegyzőkönyvfelvétel 24 esetben történt, amelyek a jogszabályi 
rendelkezések miatt a további használattól el lettek tiltva. A BM OKF GEK Kéményseprő-
ipari Szerv által végrehajtott felülvizsgálatokat követően 199 esetben végeztünk 
kéményhasználattal kapcsolatos utóellenőrzést, minden esetben 60 napon belül. 4 esetben 
került sor tűzvédelmi bírság kiszabásra. 

• Szénmonoxid mérgezéssel kapcsolatos káreset 11 esetben történt, ahol a jegyzőkönyvek 
felvétele megtörtént.  

• Gázvezeték sérülés 3 esetben történt, a Kirendeltség közveszély okozás alapos gyanúja miatt a 
rendőrségi feljelentést megtette. 

• Helyismereti gyakorlatok keretében elvégzett tűzoltó vízforrások ellenőrzésére 52 esetben 
került sor, amelyből 7 esetben indult eljárás. A hatósági követelésekre a létesítmények 
maradéktalanul eleget tettek. 

• Utólagosan bejelentett tűz 3 esetben történt, amelyek mindegyikénél tűzeseti szemle lett 
lefolytatva, valamint Tűzeseti Hatósági Bizonyítvány lett kiállítva. 

• Kéménysepréssel kapcsolatban 77 db végzés került kiadásra, amelyek mindegyikét a 
Katasztrófavédelmi Megbízottak készítették. 

• A 2018. év végétől a hulladékszállítás ellenőrzésében is tevékenyen részt vettünk, összesen 25 
alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést mind a Balassagyarmati Városüzemeltetés, mind a 
Zöld – Híd Kft. telephelyein. 

 
A fent felsorolt ellenőrzések mindegyikét a KAP-Online rendszeren belül működő HADAR-ban 
rögzítettük. 
 
 
 
 
 

V. Polgári Védelem szakterület 

 

 A polgári védelmi szakterületen végrehajtott ellenőrzések során a Katasztrófavédelmi 
megbízottak a balassagyarmati, rétsági, szécsényi járások területen összesen 240 db ellenőrzés került 
végrehajtásra a befogadóhelyek, vízelvezetők, kis vízfolyások, veszélyes fák, fasorok, 
veszélyelhárítási tervek, közúti kockázati helyszínek, valamint víztározók vonatkozásában.  
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 A járások területén található lakossági riasztóeszközök ellenőrzés keretében összesen 95 db 
ellenőrzést hajtottunk végre a 68 településen.  

 Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli 
időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az érintett vezetőket. 

 2018. évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott 
feladatot a megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről 
gondoskodtunk. 

 Részt vettünk megyei és országos szintű törzsvezetési gyakorlatokban. 

 A 2018. évben két alkalommal a 3 járás területén található közbiztonsági referensek 
továbbképzése, felkészítése a Katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával megtörtént. 

2018. évben riasztási gyakorlat került végrehajtásra a Kirendeltséghez tartozó járásban, melyből a 
Katasztrófavédelmi megbízottak a meghatározott feladatokat végrehajtották. 

 A Katasztrófavédelmi megbízottak részvételével a 2018. évben az alábbi polgári védelmi 
felkészítések, gyakorlatok lettek végrehajtva: 

- települési köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése 14 településen: Hont, Ipolyszög, 
Ipolyvece, Alsópetény, Nagyoroszi, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Ludányhalászi. 

- riasztási gyakorlatok: Szécsény, Balassagyarmat, Rétság járások területén a települési köteles 
PV szervezetek részére, valamint a Járási Mentőcsoportok részére  

- Árvízvédelmi gyakorlat, amelyre az Ipoly- Völgyi Különleges Mentőcsoport tagjai lettek 
riasztva 

- Részvétel a 2 napos Válságkezelési gyakorlaton, Szécsény területén 

- Magasból mentési együttműködési gyakorlat, az Ipoly- Völgyi Különleges Mentőcsoport 
részvételével a balassagyarmati víztoronynál 

 

Részt vettünk a Magyar Vöröskereszt által szervezett megyei verseny lebonyolításában 2 állomást 
állítottunk a versenyzők részére az Ipoly völgyi önkéntes mentőszervezettel segítve egymást. 

 

 Évközi feladatként a járások területén részt vettünk vízügyi ellenőrzések lefolytatásban, 
rendszeresen ellenőriztük a víztározókat, védműveket, az ezzel kapcsolatos adatbázisunkat 
rendszeresen frissítettük. 

 Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek 
szemléjén. 

 Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek 
közös ellenőrzését illetően, majd közös supervisori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott 
létesítményekben. 
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 A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, 
majd jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről. 

 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat 
és tájékoztatókat minden korosztály részére. 
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 2018. évben is részt vettünk iskolások felkészítésében a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen 
minden évben sikereket érnek el a járásban található iskoláink. 

 A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a 
szervet életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a 
tűzoltójárművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. A meghatározott óraszámok 
teljesítésére lehetőséget biztosítottunk a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon, valamint a 3 
Katasztrófavédelmi Őrsön is (Bercel, Rétság, Szécsény). 

 

HVB 

 A Helyi Védelmi Bizottságok katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok ellátását a NMKI 
Igazgatója által kijelölt személyek látják el (Balassagyarmat – Győri Ferenc tű. alezredes, polgári 
védelmi felügyelő; Rétság – Vincze Sándor tű. alezredes, őrsparancsnok; Szécsény – Mohács Gábor 
tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok). 2018. évben április és október hónapokban került sor a Nógrád Megyei 
Járás Helyi Védelmi Bizottságok üléseire, amelyeken rendszeres előterjesztők voltunk. A HVB 
üléseken felmerült esetleges kérdések esetén szóban, írásban tájékoztattuk a résztvevőket.  

 A HVB feladatait a Megyei Védelmi Bizottság szakmai irányításával végzi. A HVB elnöke 
részt vett az MVB ülésein. A HVB ülések napirendi pontjai az MVB iránymutatása alapján kerültek 
meghatározásra, a meghívókat, előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket megküldtük az MVB titkársága 
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részére határidőre. Az MVB határozataiban foglalt feladatokat végrehajtottuk, szükség esetén 
továbbítottuk az illetékességi területünkön lévő önkormányzatok részére. 

 

VI. Iparbiztonsági szakterület 

 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság állományába tartozó Őrsparancsnok, 
Katasztrófavédelmi megbízottak rendszeresen részt vettek ADR közúti, telephelyi ellenőrzéseken, 
valamint RID ellenőrzésen. 2018. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Iparbiztonsági felügyelője által tervezett ellenőrzéseken kívül rendszeresen részt vettek ADR Disaster 
akciókban.  

 Az ADR közúti ellenőrzések túlnyomó többsége a 2. sz. főúton zajlik. 

 
2018. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén 

(jellemzően a 2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 44 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés 
során 475 megállított járműből összesen 65 szállított veszélyes árut. 

Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 44 db tartányos, 21 db küldeménydarabos, 
szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét. 

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzései a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a 
leginkább érintett a 2. főúton Parassapusztánál kerültek végrehajtásra, ezek mellett történt ellenőrzés 
Balassagyarmat belterületén és környékén is. 

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség illetékességi területét érintően a 
veszélyes áru szállítás jellemzően a 2. főútra koncentrálódik. 

A veszélyes áruk tranzit jelleggel történő szállítása a 2. számú főúton lebonyolódó forgalom 
jellegéből adódóan jelentős. 

 
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 2018. évben veszélyes 

áru telephelyi ellenőrzésére 11 esetben került sor. Az ellenőrzések során, 1 telephelyen került 
hiányosság megállapításra (ADR 1.3. fejezete szerinti oktatások hiánya) melynek következményeként 
150.000. Ft bírság került kiszabásra. A 2018. évben elért felderítettség a telephelyi ellenőrzések 
tekintetében 9 %. 

 
2018. évben a veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése a Balassagyarmati pályaudvaron és a 

Ferencvárosi rendező-pályaudvaron került végrehajtásra. A Balassagyarmati járás területén a vasúti 
teherforgalmi szállítás rendkívül csekély, ezen belül a veszélyes áru vasúti szállítása szinte teljesen 
elhanyagolható. 

 
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről két alkalommal vettünk részt 

országos Disaster akció keretében veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen,  mindkét alkalommal a 
Budapest Ferencváros rendező-pályaudvaron, valamint ugyanitt több esetben került ellenőrzés 
végrehajtásra saját szervezés keretében.  

 
Összesen 13 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 14 vasúti szerelvény 

160 db vasúti kocsija, abból 154 db, a RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi ellenőrzése történt meg. A 
veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése során a szállításban résztvevők részéről 2 vasúti kocsi 
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esetében történt hiányosság feltárásra (narancssárga tábla hiánya, vakkarima csavar hiánya), melynek 
következményeként 300.000,-Ft bírság került kiszabásra. 

 

 A Kirendeltség illetékességi területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari 
Zrt. Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek Súlyos 
Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra évente sor kerül. 

 A területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar 
gázvezeték, melynek felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el.  

 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén közúton szállított veszélyes 
anyagok előfordulása UN szám alapján. 

Leggyakoribb szállított veszélyes anyag közúton: 

 

Veszélyes áru megnevezése Szállítások 
száma 

UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag m.n.n. 10 

UN1830 Kénsav 5 

UN1866 Gyanta oldat 4 

UN3077 Környezetre veszélyes szilárad anyag M.N.N. 4 

UN1965 Szénhidrogén-gáz keverék cseppfolyósított M.N.N. 4 

UN1789 Klór-hidrogénsav 4 

 

Összes szállított veszélyes anyag közúton: 

Veszélyességi osztályok megnevezése osztály 
száma 

mennyiség 
(db) % 

Robbanóanyagok és tárgyak 1 5 8 
Gázok 2 9 14 
Gyúlékony folyékony anyagok 3 16 24 
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és 
érzéketlenített, szilárd 
robbanóanyagok 4.1 0 0 
Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.2 0 0 
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztõ anyagok 4.3 3 5 
Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.1 1 1 
Szerves peroxidok 5.2 0 0 
Mérgezõ anyagok 6.1 1 1 
Fertõzõ anyagok 6.2 0 0 
Radioaktív anyagok 7 0 0 
Maró anyagok 8 15 22 
Különféle veszélyes anyagok és tárgyak. 9 17 25 
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VII. Együttműködés más szervekkel 

 

 A Tűzoltó-parancsnokság működési területén működő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel a 
hatályban lévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatát folyamatosan végezzük, továbbá a 
belső szabályzókban meghatározott időközönként ellenőrizzük a riaszthatóságot, a pályázatok útján 
elnyert technikai felszerelések meglétét. A 2018. év végén a vonatkozó belső szabályzó értelmében 
felülvizsgáltuk, majd újra kötöttük mind a 16 Egyesülettel az együttműködési megállapodásokat. Az új 
szabályzók értelmében összesen 4 egyesülettel I-es, 12 egyesülettel II-es kategóriába sorolható 
„beavatkozást támogató-közreműködő” együttműködési megállapodást kötöttünk. 

 

ÖTE megnevezése EMÜ kategória

Cserhát Mentőkutyás, Különleges Mentő és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú 
Egyesület 

II. 

Nógrádi Önkéntese Tűzoltó Egyesület I. 
Őrhalom és Térsége Polgárőrség II. 
Nézsa Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület II. 
Ősagárd Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 
Ipoly-völgyi Különleges Mentőegyesület II. 
Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 
Hollókői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 
Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület I. 
Érsekvadkert Község Tűzoltó Egyesület I. 
Belső-Cserhát Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Közhasznú Egyesület II. 
Szécsényfelfalu Községi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 
Csővári Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület I. 
Szalmatercs Község Tűzoltó Egyesülete II. 

Szécsény és Térsége Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófavédelmi 
Egyesület 

II. 

 Az Egyesületek társadalmi életében a Tűzoltó-parancsnokság 2018-ban is igyekezett 
tevékenyen részt venni, több alkalommal is segítséget nyújtott a regionális önkéntes tűzoltó versenyek 
megrendezéséhez, lebonyolításához, s nyújt a közeljövőben is. 

 A HTP parancsnokának célja, hogy az egyesületek szakmai működését elősegítse, a felügyelet, 
tájékoztatás és tanácsadás eszközeivel. Az egyesületek működését érintő jogszabályokról, 
intézkedésekről, pályázati lehetőségekről folyamatos és rendszeres tájékoztatást ad, a területükön 
rendezett gyakorlatokra meghívja, bevonja őket. Értékeli az egyesület éves tevékenységét. Pályázati 
igényeiket szakmai véleményekkel továbbítja a Kirendeltség felé.  
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 Az egyesületek rendszeresen együttműködnek a hivatásos állománnyal annak gyakorlatain, 
legyenek azok az ÖTÉ-k vállalt területein tartott helyismereti foglalkozások, begyakorló, vagy 
ellenőrző gyakorlatok. A tűzoltás vezető utasításai alapján forgalom-irányítási, segéd-, illetve 
háttérfeladatokat végeznek, ezzel segítve a beavatkozást. 

 2018. évben az ÖTÉ-k 99 káreset felszámolásban nyújtottak segítséget, illetve avatkoztak be.
  

 A Hivatásos Tűzoltóság működési területén a található társszervekkel, iskolákkal, 
létesítményekkel jó kapcsolatot ápolunk, gyakorlatokra, rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk 
Őket.  

 

VIII. Gazdálkodás 

 

 A parancsnokság önálló gazdálkodással nem rendelkezik, a 2018. évben is csak gazdálkodást 
segítő feladatokat látott el. Ezek elsősorban a szerállomány technikai műszaki kezelésével együtt járó 
feladatokból, valamint egyéb kiegészítő tevékenységekből állnak. Ezeket, valamint a 
munkabiztonsággal, tűzvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket a Műszaki-biztonsági Tiszt 
koordinálja a HTP-n. Önálló gazdálkodás megléte nélkül is a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság segítségével az általunk kitűzött gazdálkodási célok megvalósulnak, köszönhetően a 
kitűnő gazdálkodásnak. 

 

Gépjármű állomány tekintetében 

 A készenléti gépjárművek tekintetében általánosan elmondható, hogy a műszaki vizsgáztatás 
és az éves szerviz minden gépjárművön rendre megtörtént. A műszaki vizsgáztatás alkalmával minden 
esetben az éves szerviz is végre lett hajtva, mely a megfelelő módon dokumentálva lett. A 
gépjárműfecskendők és különleges szerek tekintetében mind a tűzoltó technika mind az 
érintésvédelem felülvizsgálat rendben megtörtént. A műszaki vizsgáztatást és a biztonságtechnikai 
felülvizsgálatot a BM Heros, valamint a szerződött partnerei végezték el.  A felülvizsgálat 
idejére a gépjárművek pótlását a Nógrád MKI tartalék gépjárműveivel helyettesítettük.  

 

40/2012 OKF főig. Intézkedés követelményeinek eleget téve megtörtént a gépjárművek ¼ 
éves szervízelése. A feltárt hiányosságok a műszaki osztállyal egyeztetve lettek, a szükséges 
intézkedések, javítások megtörténtek. 

Több esetben a személyi állomány megjavította az eseti hibákat, melyek a műszaki osztállyal 
egyeztetve lettek. 

Napi rendszerességgel vezetve vannak a gépjármű menetokmányok. 

 - A menetlevél, az indító napló a Nógrád MKI igazgatójának 3/2016. számú intézkedése 
alapján. 
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 - Az üzemeltetési naplót a BM OKF 40/2012. számú Intézkedés alapján. 

Heti rendszerességgel koordinálva vannak a gépjárműmozgások.  

Minden hó 6-ig az üzemanyag elszámolások átadásra kerültek a műszaki osztály felé. 

 

Gépjármű átcsoportosítások 

2018. április hónapban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon készenlétbe lett 
állítva az POZ-216 frsz-ú Rába R16 típusú gépjármű fecskendő. A gépjármű teljes málhafelszereléssel 
lett átadva. A korábban használt HDR-680 frsz-ú gépjárműfecskendő a Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság tartalék gépjárműfecskendője lett. 2018 decemberében a új vízszállító 
gépjármű került a parancsnokságra, amelyre a gépjárművezetők felkészítését megkezdtük. 

 

Időszakos biztonság technikai felülvizsgálatok 

 A biztonságtechnikai felülvizsgálatokat az igazgatóság műszaki osztálya koordinálja, kíséri 
figyelemmel. Az NMKI igazgatója által kiadott 21/2013. számú intézkedésében foglalt előírás szerint 
a műszaki biztonsági tiszt, nyilvántartást vezet az alkalmazott eszközök érvényes felülvizsgálatáról. 
Azon eszközök listáját, amelyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző 
hónap 15-ig, jelentést tesznek, melyet felterjesztenek a Nógrád MKI műszaki osztályára.   
Alkalmazásra kizárólag érvényes biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. 
Ennek ellenőrzését jellemzően a műszaki osztály mellett, a munkavédelmi felügyelő, valamint a 
műszaki biztonsági tisztek is végzik. 

Oktatások 

 A gépjármű vezető állománynak a menetlevél vezetésének az oktatása rendben megtörtént, az 
oktatási naplóban és azon kívül, dokumentálva lett. 

 Az éves rendszerességgel megtartott vezetéstechnikai képzést a Balassagyarmati HTP műszaki 
biztonsági tisztje az érintett állomány számára megtartotta, mely során ismertetve lettek az aktuális 
KRESZ módosítások, megkülönböztető jelzés használatának szabályai, a BM OKF 40/2012. számú 
Intézkedés, valamint a Nógrád MKI gépjármű szabályzata, továbbá a téli időjárás veszélyei, hólánc 
használata, felszerelésének ismertetése. 

Beruházások 

 Tisztasági festés Szécsény Őrsön lett elvégezve, melyet a készenléti állomány hajtott végre. 
Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön jelentős fejlesztés lett végrehajtva. A laktanyához tartozó 

szertár kibővítésre került, mely kapcsán a kihelyezett ICB-681 frsz-ú MB Atego műszaki 
mentőszernek, továbbá a logisztikai raktárnak valamint a laktanyán belüli felszereléseknek is 
megfelelő, az igényeket kielégítő tárolórész lett kialakítva. A laktanyában a megnövekedett állomány 
létszám végett új hálókörlet lett kialakítva, valamint az étkező helyiség is átkerült, így az állomány 
komfortosabb körülmények között tölti a napi szolgálatát. A fűtési rendszer átalakításra került, új 
vegyes tüzelésű kazán lett kiépítve. 
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A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság épületeiben végrehajtásra került felújítások és javítások nagyban hozzájárultak az 
állomány egészségesebb és biztonságosabb munkavégzés feltételeinek kialakításához. 

Ruházat 

 A 2018. évben két alkalommal került sor ruházati szemlére. 

 Az első ruházati szemlén feltárt hiányosságot az érintett állomány pótolta, jelenleg mindenki 
rendelkezik a részére előírt ruházattal. 

 A 2018. évi utánpótlási illetmény kiutalásra kerülő részével az állomány rendre elszámolt, a 
ruhaszámla összesítő ívek és számlák átadásra kerültek a Nógrád MKI műszaki osztályára. 

A készenléti és a hivatali munkarendben dolgozó állomány természetben előírt ruházata 
hiánytalanul kiosztásra került. A tiszthelyettesi állomány részére a társasági elyenruházat kosztásra 
került. 

 Az egyéni védőeszközökkel történő ellátás a BM OKF 84/2011. számú Főigazgatói 
Intézkedésben rögzítettek szerint történik. Az egyéni védőeszközök cseréje és pótlása az elhasználódás 
tekintetében folyamatosan történik a kirendeltségek, hivatásos tűzoltóságok és őrsök vonatkozásában 
az igazgatóság műszaki osztályának koordinálásával. 

 

IX. Ellenőrzés 

 

 A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség éves ellenőrzéseit a 2018. évi I. és II. 
félévi Vezetői Munkatervben tervezettek alapján hajtotta végre. A KvK ellenőrzései alkalmával, 
jelentős hiányosságokat nem tárt fel a tárgyi időszakban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltósággal 
szemben. Az eseti feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, aminek betartását a KvK 
tűzoltósági felügyelője folyamatosan ellenőrzi. 

2018. évben a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság több vezetői célellenőrzést 
hajtott végre a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenyégével kapcsolatosan. A 
feltárt hiányosságok kijavítására intézkedési terv készült, továbbá a hiányosságokat kijavítottuk. 

 Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2018-ban két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok 
részére, amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A 
gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő 
értékelést kapott. Rendhagyó módon az ellenőrző gyakorlatok közül az egyik műszaki mentési 
feladatok végrehajtására irányult.   

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság Parancsnokaként tervezett ellenőrzéseimet az éves 
gyakorlattervnek megfelelően, a gyakorlatok helyszínére és időpontjára koncentrálom. A helyismereti 
foglalkozásokat a lehetőségekhez mérten a Tűzoltóság és Katasztrófavédelmi Őrsök által végrehajtott 
napon a helyszínen ellenőrzöm, ahol témavizsgálat keretében egyúttal ellenőrzöm a létesítmény 
tűzoltói beavatkozás szempontjából releváns körülményeit, a vonatkozó szabályok betartását is. Az 
esetlegesen feltárt hiányosságokról jegyzőkönyvet, vagy feljegyzést készítünk, amit továbbjelentünk a 
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Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) 
felé átadok az eljárás lefolytatása céljával. 

 Ugyanígy hatósági ellenőrzés alá vonom a létesítmény tűzoltó vízforrásait. Az ellenőrzésekről 
jegyzőkönyv készül, amelyet a Hatósági osztály, vagy a terület szerinti hatósági munkát végző 
személy (KVMB-s, Őrsparancsnok) felé átadok a további hatósági feladatok elvégzése érdekében. 
Mivel a helyismereti foglalkozások őrsönként azonos időpontban, de eltérő helyszíneken kerülnek 
megszervezésre, ugyanilyen ellenőrző tevékenységet határoztam meg az Őrsparancsnok Urak részére 
is. 

 A begyakorló gyakorlatok, valamint az ellenőrző gyakorlatokon lehetőség szerint mind a 
három napján részt veszek magam is az őrsparancsnokokkal együtt. Tapasztalataimat az ellenőrzési 
naplóban összegzem. 

 A gyakorlatokon kívüli, és terven felüli ellenőrzéseimet a munkafolyamatba épített módon, a 
laktanyán belüli tevékenység, jórészt a foglalkozások, oktatásokra irányítom. Ezek megállapításait az 
oktatási naplóban írom le. 

 A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési 
Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknél 2018. évben rendszeresen 
végrehajtottam a belső szabályzók szerinti ellenőrzéseket.   

 

X. Egyéb 

A készenléti állomány részére meghatározott oktatásokat, képzéseket megtartottuk. 

A 2018. évben két alkalommal vettem részt a BM OKF által megtartott Tűzoltóparancsnokok 
Tanácsán. A kapott információkat a megfelelő fórumokon továbbítottam az érintett állomány felé. 

 Együttműködés keretében rendszeresen képzéseket tartottunk a Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltóság működési területén található Önkéntes Tűzoltó Egyesületi tagoknak, valamint a 
társszervek, létesítmények munkavállalóinak (BV, MAHLE veszélyhelyzeti beavatkozó csoport, ÖTE, 
OMSZ)  

 2018. évben 4. alkalommal rendeztük meg a Nógrád Megye Tűzoltók  
Erőpróbáját Balassagyarmaton a főtéren. A rendezvényt az évek során egyre nagyobb érdeklődés és 
magas színvonalon övezi, melyre 2018-ban már Heves megyéből és Szlovákiából is érkeztek 
versenyzők. 

  

Balassagyarmat, 2019. február 22. 

 
 Mohács Gábor tű. őrnagy 
 tűzoltóparancsnok 
 Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság  
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Székhelyén 
 

Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület! 

   
Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 

tűzoltóságról 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok a működési területéhez 
tartozó önkormányzat képviselő-testületének beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

 
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót, továbbá a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót a soron következő közgyűlési ülésére mellékelve 
megküldöm. 
 
Kérem, hogy a soron következő Közgyűlési/Képviselő Testületi ülésen, a fent nevezett 
előterjesztések elfogadásáról dönteni szíveskedjenek. 
 
Kérem továbbá, hogy lehetőség szerint első napirendi pontként szíveskedjenek megtárgyalni 
és igény esetén (meghívásuk alkalmával) szóbeli kiegészítést teszünk. 

 
 
Balassagyarmat, elektronikus bélyegző szerint 
 

Tisztelettel: 
 

  Okolenszki Gábor tű. alezredes 
  kirendeltségvezető 
 
 
 
Melléklet: Bgy KvK tájékoztató és Bgy HTP beszámoló anyaga 
Készült:   1 példányban 
Továbbítva: elektronikusan 
Kapja: nevezett 
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Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület! 
 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2018. évi tevékenységét az 
alábbiak szerint hajtotta végre: 
 
 

 Bevezetés 
 
  Jelentem, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban NMKI) 
Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Bgy KvK) tevékenységét a 2018. évben a 
szervezetet érintő jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban BM OKF) 
és a Nógrád MKI normatív szabályozói, valamint a Nógrád MKI Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján végezte.  

Általános jellemzők 

A Nógrád MKI Balassagyarmati KvK illetékességi területe Nógrád megye nyugati részén 
helyezkedik el. Az illetékességi terület települései jellemzően kertvárosi, kisebb részben lakótelepes jellegű, 
melyeket három járás, Rétság, Szécsény és Balassagyarmat járás foglal magába. A Balassagyarmat KvK 
működési és illetékességi területe nagy kiterjedésű, ezért jelentős távolságok vannak. 

 
A kirendeltség illetékességi területének veszélyeztetettsége 

 
  A kirendeltség területén egy nagy folyó az Ipoly található. Az Ipoly folyó jelentős árvízi 
veszélyeztetettséget jelent. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a veszélyeztetettség jelentősen megnőtt. 
Árvízi veszélyeztetettséget jelentenek még a nagyobb hegyvonulatokból érkező gyorsfolyású patakok, 
melyek a rövid idő alatt lehulló, hírtelen csapadék miatt rendkívül gyorsan áradnak, villám árvizeket 
okoznak. 

 A közlekedés fő veszélyforrásai az 2 (E77 nemzetközi) számú főút, és a 22. számú főút. 
Mindegyiken jelentős személyautó és teherforgalom zajlik egész évben, mert az agglomerációban élők 
ezeken a fő közlekedési útvonalakon közelítik meg a Fővárost, valamint az 2-es tranzit forgalma is jelentős, 
hiszen észak felé ezen az útvonalon lehet elhagyni az országot a Főváros irányából. A 2 sz. fő út 
négysávosítása fokozni fogja a terület veszélyeztetettségét, hiszen számos viadukt és alagút fog megépülni 
működési területünkön, ami nagyban befolyásolja majd a beavatkozások esetszámát és minőségét. Veszélyt 
jelentenek még a hegyi településekhez vezető alsóbbrendű utak egyes szakaszai és zsáktelepülései, melyek a 
téli időjárási viszonyok között csak nehezen járhatóak. 

  A beazonosított kockázati helyek száma illetékességi területünkön 37, amely adódik a vizek 
kártételéből kifolyólag, illetve a közlekedés okozta veszélyeztetettségből. 

A Kirendeltség illetékességi területén két küszöbérték alatti üzem található: Nógrádi Vegyipari Zrt. 
Tolmács településen, Berkenye Faluszövetkezet hűtőház Berkenye településen. Az üzemek Súlyos 
Káresemény Elhárítási Tervvel (SKET) rendelkeznek, a SKET gyakorlatokra évente sor kerül. A 
területünkön húzódik továbbá a Barátság-1 kőolajvezeték, valamint a Szlovák-Magyar gázvezeték, melynek 
felszíni műtárgyai Romhány, és Balassagyarmat településeken helyezkednek el. 
 

 

 Vezetés, irányítás, humánpolitika 
 

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi állománytábla szerinti létszáma a 
Kirendeltségnek 130 fő. A nevesített állománytábla szerinti feltöltöttsége (2018. december 31.-i állapot 
szerint) 120 fő. 
 A hivatásos állományhoz kapcsolódó fontos jogszabály a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és ezek végrehajtási 
rendeletei, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ami alapján 



tevékenykedünk. Az elmúlt évben is a személyzeti munka végzése során az említett törvények és 
végrehajtási rendeleteinek változásait folyamatosan figyelemmel kísértük. Napi szintű kapcsolatot tartottunk 
a NMKI Humán Szolgálatával, a feladatokat a Szolgálatvezető szakmai iránymutatásával végeztük. 

Az egyéni teljesítményértékeléseket és a teljesítménykövetelmények meghatározását a teljes 
személyi állományra vonatkozóan határidőre elkészítettük. 2018. évre vonatkozóan elvégeztük a 
szabadságok megállapítását, a szabadságról szóló kartonokat naprakészen vezetjük, a távollétek SZÖSZ 
rendszerben való rögzítéséről folyamatosan gondoskodunk. Igény esetén elkészítettük az aktív és a nyugdíjas 
személyi állomány Magyar Honvédség Egészségügyi Központ igénybevételéhez szükséges igazolásokat és a 
kérelemmel együtt felterjesztettük a NMKI Humán Szolgálata részére. Fontosnak tartjuk a személyi 
állományunk utánpótlásának biztosítását, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a képzésre, továbbképzésre. 

A személyi állomány rendelkezik a megfelelő ügyfélkapus belépéssel, amin a személyzeti levelezés 
történik. Az új belépők előzetes munkavédelmi oktatását a Nógrád MKI munkavédelmi felügyelője 
megtartotta, melyet dokumentált is. Helyi szinten a laktanya bemutatása, valamint a veszélyekre történő 
figyelem felhívás, munkavédelmi oktatás keretében lett megtartva, amely a mv.-i naplóban dokumentálásra 
került. A balesetek megelőzése érdekében az állomány figyelmét az elmúlt évben is felhívtuk az óvatosságra, 
az alapos bemelegítés fontosságára, valamint az e témában készült tanulmányokat is az oktatás tárgyává 
tettük. Amennyiben szükséges volt rendkívüli munkavédelmi oktatást tartottunk. Az éves munkavédelmi 
helyzetértékelést és a baleseti statisztikát január hónapban a határidőt betartva megküldtük a 
munkabiztonsági felügyelő részére.  

Személyi sérüléssel járó és nem járó balesetre vonatkozó statisztikai adatok a következő képen alakultak: 
 

Felmentési nappal nem 
járó balesetek száma (db) 

Felmentési nappal járó 
balesetek száma (db) 

0 0 
  

Az oktatások, felvilágosítások alkalmával az elmúlt évben is felhívtuk a figyelmet a felelősségre 
vonás, a méltatlansági eljárás alá kerülés, valamint a katonai vétségek, bűncselekmények elkövetésének 
megelőzésére, az ittas vezetés súlyos következményeire szolgálatban és szolgálaton kívül. 

  Május 15. és október 4. újra toborzásra került sor a vonulós tűzoltó állomány feltöltésére. 10 fő felelt 
meg a fizikai felmérésen és elbeszélgetésen. Az újfelszerelők orvosi alkalmassági vizsgálatának 
előkészítésében, tájékoztatásban vettünk részt. 
 A vonatkozó belső szabályzók értelmében a meghatározott munkaidő keretet az állomány rotálásával 
sem lehetett tartani, ezért a I., II. félévben egyaránt keletkezett túlóra (I. félévben 113,5 óra; II. félévben 
445,5 óra). A szolgálatszervezést nehezítette a több tartós betegállomány, az iskolarendszerű 
továbbképzések, továbbá a műszaki mentőszer kihelyezésre a Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsre. 
  A személyi állomány az év folyamán több alkalommal is képviselte a megyét különböző 
versenyeken kisebb és nagyobb eredményekkel: pld. TFA Hungary Budapesten, Lépcsőfutó Országos 
Bajnokság Budapesten. 

Dicséretben és jutalomban több személy részesült, mint országos, mint megyei valamint helyi 
elismerésekben az állomány dolgozói. 
 
 

 Gazdálkodás 
 

A kirendeltség önálló gazdálkodási jogkörökkel nem rendelkezik, de ennek ellenére a műszaki, 
pénzügyi kiszolgálás feladatainak egy részét itt a helyszínen kell elvégezni. E feladatokra jelenleg 3 fő áll 
rendelkezésre, akikhez minden helyi szinten elvégzendő műszaki, gazdasági, pénzügyi és humán kiszolgálói 
feladat hozzá van rendelve. A műszaki biztonsági tiszt tekintetében szerencsés helyzetben van a kirendeltség, 
mert a műszaki biztonsági tiszt hosszú évek óta látja el a parancsnokság anyagi, műszaki, munkavédelmi és 
egyéb feladatait.  

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon kialakításra került a légző palacktöltő 
kompresszoros helyiség. A beüzemelt Drager DE 300AE típusú palacktöltő kompresszor, kielégíti 



Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóságon és a 3 Katasztrófavédelmi Őrsön tűzoltói beavatkozásai során 
keletkezett üres légző palackok újratöltését. 

A közfoglalkoztatási program keretében jelenleg Rétság KvŐ-n 1 fő takarítót foglalkoztatunk. 

  A megfelelő irodákban történő elhelyezés mind a kirendeltségen, mind a parancsnokságon 
biztosított, azonban a hatósági osztály irodája túlzsúfolt. Az ügyintézéshez szükséges gépjárművekkel 
rendelkezünk.  

A személyi állományt megillető nem rendszeres személyi juttatások, távollétek és a pótlékokra való 
jogosultságot tartalmazó jelentések továbbítására is nagy figyelmet fordítottunk. 
  A kirendeltség raktárai (Szügyi úti és a Rétsági laktanya területén lévő) az ingatlanszemle során 
megállapítást nyert, hogy a Rétsági laktanya területén lévő indulókészlet raktár felújításra szorul, míg a 
Szügyi raktár visszaadásra kerül a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére. 

 Tisztasági festés Szécsény Katasztrófavédelmi Őrsön végrehajtásra került, melyet a készenléti 
állomány bevonásával valósült meg. 

Rétsági Katasztrófavédelmi Őrsön jelentős fejlesztés lett végrehajtva. A laktanyához tartozó szertár 
kibővítésre került, mely kapcsán a kihelyezett ICB-681 frsz-ú MB Atego műszaki mentőszernek, továbbá a 
logisztikai raktárnak valamint a laktanyán belüli felszereléseknek is megfelelő, az igényeket kielégítő 
tárolórész lett kialakítva. A laktanyában a megnövekedett állomány létszám végett új hálókörlet lett 
kialakítva, valamint az étkező helyiség is átkerült, így az állomány komfortosabb körülmények között tölti a 
napi szolgálatát. A fűtési rendszer átalakításra került, új vegyes tüzelésű kazán lett kiépítve.  
 

1. Informatika 

 

  Munkavégzéshez szükséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre áll. A gépek többsége 
lecserélésre került, az informatikai rendszer fejlesztése folyamatos. Az új EDR rádiók felprogramozása 
megtörtént, valamint az ügyeleti rendszer megváltoztatásával a struktúrának megfelelő (PAJZS rendszer) 
változás kialakítása és üzemeltetése a HTP-n és a katasztrófavédelmi őrsökön megvalósult. 
  A katasztrófavédelmi őrsökön elhelyezésre kerültek az üzemeltetéshez elengedhetetlen informatikai 
eszközök, amik biztosítják a megfelelő szintű munkavégzést, illetve kiépítésre került az áramszünet 
kiküszöbölésére kialakított mobil áramfejlesztővel megtáplálható központi betáp rendszer is, mely biztosítja 
a megfelelő folyamatos áramszolgáltatást. 
  Az előző évek folyamán a vonuló szereken elhelyezésre került egy ipari számítógép (MINIPAJZS), 
amely folyamatos kapcsolatot biztosít a művelet irányítás központi rendszerével.  
 
 

2. Műszaki 

 

  A 40/2012 sz. BM OKF int. a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság járműfenntartó 
rendszerének kialakításáról és működtetéséről szóló intézkedés alapján végezzük a jármű karbantartási 
feladatokat, a hibák megelőzésére és feltárására.  

  A gépjárművekkel kapcsolatos műszaki vizsgáztatások elvégzésére, az eseti meghibásodásokból 
adódó javításokra, időszakos karbantartásokra, az éves tűzoltás technikai felülvizsgálatokra a kirendeltség 
kiemelt figyelmet fordított. A meglévő eszközállomány állagának megóvása, bevethetőségének fenntartása 
kiemelt feladatként jelentkezett.  

Szakfelszereltségek tekintetében, a tűzoltóságon és a hozzá tartozó katasztrófavédelmi őrsökön az 
alapfeladatok ellátásához a felszerelések rendelkezésre állnak és érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek.  

  A rendszeres karbantartások és felülvizsgálatok ütemezett elvégeztetése, a sérült vagy elhasználódott 
eszközök mihamarabbi javíttatása, szükség esetén selejteztetése és pótlása kiemelt feladatként elvégzésre 
került. A kisgépek karbantartását, revíziókat és felülvizsgálatokat rendszeresen végrehajtottuk. Azon 
eszközök listáját, amelyek felülvizsgálati ideje lejár, elektronikusan, a tárgy hónapot megelőző hónap 15-ig, 



jelentést tesznek, melyet felterjesztenek a Nógrád MKI műszaki osztályára. Alkalmazásra kizárólag érvényes 
biztonságtechnikai felülvizsgálattal rendelkező munkaeszköz kerül. 

  A laktanyán belüli felszerelések a hatályos belső szabályzónak megfelelően kialakításra kerültek 
mind a HTP mind az Őrsök tekintetében. 

  A személyi védőfelszerelések, védőruhák bevethető állapotban tartása a katasztrófavédelem 
hivatásos állománya, a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző beavatkozó állománya számára 
biztosított. 
  2018 április hónapban a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon készenlétbe lett állítva 
a POZ-216 frsz-ú Rába R16 típusú gépjármű fecskendő. A gépjármű teljes málhafelszereléssel lett átadva. A 
korábban használt HDR-680 frsz-ú gjmű Balassagyarmat HTP-n maradt, tartalék gépjárműként van 
készenlétben. 
 2018 év végén került átadásra 1db Renault Aquarex típusú vízszállító gépjármű, melynek 
csapatpróbája jelenleg is zajlik. 
 2018 év végén továbbá 1db e-Golf típusú elektromos hajtású ügyintéző gépjármű lett átadva. A 
gépjármű elméleti és gyakorlati oktatása az érintett állomány részére megtartásra került. A gépjármű 
jelentősen hozzájárul az ügyintézési feladatok mindennapi elvégzéséhez, használata költséghatékony 
valamint környezetbarát.  

  2018 december 04-én az ICB-681 frsz-ú MB Atego műszaki mentőszer Rétság Őrsre került 
készenlétbe.  
 

 Hivatal 
 

  Kialakításra került a teljes körű elektronikus ügyintézés az egységes Központi Érkeztető Rendszer 
(továbbiakban: KÉR). 2015. évben került bevezetésre a RobotZsaru Neo iratkezelő rendszer.  
 Bgy KvK-n működik az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató Elektronikus 
Dokumentációs Rendszer az ÉTDR is, a hatósági osztályvezető figyeli, nyomtatja az ÉTDR-ből az 
Építésügyi Dokumentációkat, kérelmeket, majd itt is rögzíti a szükséges adatokat. 
 A Bgy KvK ügykezelési feladatainak ellátását két fő közalkalmazott segíti. Az ügykezelési feladat 
rendszerébe tartozik az ügyiratok fogadása, érkeztetése, kiosztása, postázása, irattárazása, valamint az e-
mailek folyamatos figyelése. 
 A jövőben kiemelt figyelmet fogunk fordítani az iratok kezelésére, kiemelten az Ákr. előírásaiban 
foglaltak betartására. 
 A kirendeltség-vezetői parancsok és intézkedések aktualizálása végrehajtásra kerültek a hatályos 
normák figyelembe vételével. 
  A vezetői fórumrendszer működtetése havi és heti vezetői értekezletek megtartásával valósul meg, 
melyekről feljegyzések készülnek. A vezetői fórum keretében kerül megbeszélésre, és értelmezésre a 
megjelenő országos és területi szintű szabályozások jelentős része. 
  A határon átnyúló kapcsolatokat kiemelten a szakmai együttműködésekre és tapasztalatok cseréjére 
szeretnénk kihegyezni. Mint a szlovák, mint pedig a lengyel tűzoltó kollégákkal a régen meglévő 
kapcsolatokat szeretnénk tovább ápolni. 
 Lakossági kommunikációt a NMKI Hivatalán keresztül, a helyi sajtón, lakossági fórumokon, illetve 
a városi televízión szeretnénk megvalósítani. 
  A HJT-s jelentéseket és a bekért adatokat határidőn belül elkészítettük és továbbjelentettük.  
 Káresetekről és más fontosabb eseményekről rendszeresen fotót, és egy pár soros cikket küldünk föl 
a megyei honlap hírei közé, amely elősegíti a lakossági kommunikációt. 
   Rendszerese részt vettünk az illetékességi területünkön lévő önkéntes szervezetek éves közgyűlésén, 
amire meghívást kaptunk. 
A tűzoltó parancsnok a törvénybe előírt beszámolókat a működési terület szerinti önkormányzatok felé 
teljesíti, igény esetén a testületi üléseken részt vesz. 
  A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, együttműködési 
megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel a normában foglaltak szerint az 
együttműködési megállapodásokat újrakötöttük. 
 
Közérdekű bejelentésünk és panaszügyünk 2018. évben kilenc darab volt. 
 



 

 Tűzoltósági Felügyelőség 

 
  2018. évben a Bgy KvK. készenléti szolgálatot ellátó állománya a tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, mind a 
törvényben megfogalmazott kötelezettségének, mind a polgári lakosság elvárásainak.  

  Általánosságban elmondható, hogy tűzoltási és mentési tevékenységünket a gyors, megalapozott és 
szakszerű munkavégzés jellemzi. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a 
belső szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során 
hatékonyan alkalmazta. A ciklusos képzés keretein belül az állomány továbbképzése a hatályos Főigazgatói 
Intézkedés előírásainak megfelelően folyamatos. A képzések, továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén 
belül az állomány felkészült a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta 
károk elhárítására, szerekkel, felszerelésekkel, különleges szerekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati 
ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott. 

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területéhez 83 település tartozik, ahol 
elsődlegesen látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. A katasztrófavédelmi őrsök diszlokációjának 
megfelelően, valamint az 43/2018. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltak szerint a működési 
területen található települések száma a következőképpen oszlik meg: 

• Balassagyarmat HTP: 22 település (ebből 4 település Vámosmikola ÖTP területe); 
• Bercel KvŐ: 21 település; 
• Rétság KvŐ: 22 település; 
• Szécsény KvŐ: 18 település. 

 
 Illetékességi szempontból a Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 3 Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
illetékességi területén (Balassagyarmat, Salgótarján, Vác) látja el a mentő tűzvédelmet. Ezen települések 
száma 15.  

    Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések, 
eszközök biztosítottak. A szakmai és sport versenyeken a kitűzött célokat az állomány teljesítette. A tervezett 
rendezvényeinket megtartottuk. 

2018. év január 01-től december 31-ig a következő események történtek a Balassagyarmati 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén: 

Éves statisztikai adatok:
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I. n. 2018 II. n. 2018 III. n. 2018 IV. n. 2018

Műszaki mentés Tűzeset

 
 
 
 
 
 

Tűz és műszaki mentések száma havi bontásban: 



Tűzeset Műszaki 
Mentés 

Beavatkozást 
igénylő Téves jelzés 

Szándékosan 
megtévesztő 

jelzés 

Kiérkezés 
előtt 

felszámolt 
Utólagos  Összesen 

289  338 
 

467 
 

119  0  38  3  627 

 

• Az illetékességi területünkön az események százalékos arányát tekintve: 

Tűzeset:    ≈ 46  % 
Műszaki mentés    ≈ 54  % 
Beavatkozást igénylő:   ≈ 74  % 
Téves jelzés    ≈ 19  % 
Szándékosan megtévesztő jelzés ≈ 0  % 
Kiérkezés előtt felszámolt   ≈ 6  % 
Utólagos jelzés    ≈ 0,04  % 
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  A beavatkozások számánál megfigyelhető, hogy a 2018. évi eseményszámok között kiugró érték 
csak július hónapban keletkezett. A tűzesetek a tavaszi hónapokban, a műszaki mentések a nyári időszakban 
szaporodtak meg kis mértékben, összességében azonban a sokévi átlag közeliek maradtak. Tűzvizsgálat az 
évben az illetékességi területünkön 5 esetben indult. A tűzoltás vezetésének átvételére 5 esetben került sor. 

 Az év folyamán, halálos áldozatot követelő káreset 6 alkalommal történt. Egy tűzeset, és öt műszaki 
mentés kapcsán. Személyi sérüléssel járó káresemény 51 alkalommal történt 2018-ben, 43 műszaki mentés, 
és 8 tűzeset megoszlásban, összesen 84 fő sérült meg. Megmentett személyek száma 26 káresetnél (műszaki 
mentés) 50 fő. 

  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 93 esetben vettek részt tűzoltásban és műszaki mentésben, mely 
nagyban segítette a hivatásos egységek munkáját. 

 

 

 Polgári Védelmi Felügyelőség 
 
 
  A polgári védelmi szakterület a BM OKF által meghatározott stratégiai irányvonalak, a 
NMKI munkaterve, és a Bgy KvK kirendeltség-vezetőjének szakmai feladatszabása szerint hajtotta 
végre a 2018. évi feladatait. Az illetékességi terület és a települések katasztrófavédelmi osztályba 
sorolása vonatkozásában változás nem történt. A kirendeltséghez három járás, 68 település tartozik. 
28 település II-es, 40 település III-as besorolású. 

A közbiztonsági referensek száma 26 fő, ugyanakkor van olyan referens, aki több településen látja el 
a feladatokat. A felkészítéseken részt vettek, koordinációs értekezletük végrehajtásra került. 

  Két alkalommal, márciusban és októberben felkészítést tartottunk a közbiztonsági referensek részére, 
ahol mindig az aktuális és várható veszélyeztető hatásokra készítjük fel a jelenlévőket, továbbá az ADR 



területéről is átfogó ismereteket kaptak mindkét alakalommal. A Polgári Védelem tárgyi időszakban 240 db 
ellenőrzést tartott és ezekből 240 iktatott jegyzőkönyvet készített a kirendeltség.  

   A téli rendkívüli időjárással kapcsolatban új nehéz-munkagépek adatait szereztük be melyek 
bármikor bevethetőek. 
 A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnökhelyettesi feladatok 
ellátásánál személyi változás történt, a NMKI Igazgatója által 2018-ben módosította a kijelölt személyek 
listályát. A bekövetkezett veszélyhelyzetekről, az elhárításokról a HVB Elnökök tájékoztatva lettek. 

Társszervekkel összevont felkészítésben részesítettük a HVB tagjait és a települések polgármestereit. 
(a felkészítés fő elemei voltak: Kéményseprő szolgáltatás, intézményekben elhelyezett tűzjelző rendszerek, 
tűzmegelőzés, Vis-Maior támogatások, Önkéntes mentőcsoportok gyakorlatai.) 
 A 2018 évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden részünkre kiszabott feladatot a 
megadott határidőn belül teljesítettünk, folyamatos feltöltéséről, frissítéséről gondoskodunk. 
 A Kap-online rendszert működtetjük, az ellenőrzési tervet, ellenőrzéseket az előírt módon rögzítjük 
működéssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzük.  
 A katasztrófavédelmi operatív törzsek rendkívüli téli időjárási helyzetekre történő felkészüléssel 
kapcsolatos országos törzsvezetési gyakorlatában közreműködtünk. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 
járási hivatalokkal, az önkormányzatokkal, rendkívüli időjárással kapcsolatos információkról tájékoztatjuk az 
érintetteket. Három alkalommal nyári rendkívüli időjárási törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra a 
Balassagyarmati KvK Helyi Operatív Törzs (a továbbiakban: Helyi OpT.) irányításával a kirendeltséghez 
tartozó Járások valamennyi önkormányzatának részvételével. 
 Évközi feladatként víztározók rendszeres ellenőrzése, védművek vizsgálata szemrevételezéssel, 
tulajdonosok üzemeltetők aktualizálása, jegyzőkönyvezése, továbbá adatbázis frissítése.  
 Polgári védelmi káreseti helyszíni szemlét hajtottunk végre Diósjenőn egy mesterségesen kialakított 
tavon ahol a gáttest megsérült, veszélybe került az állékonysága, ezáltal a tavat le kellet ereszteni továbbá 4 
utóellenőrzést hajtottunk végre ugyanezen a helyszínen. 
 Veszély-elhárítási tervek felülvizsgálatának végrehajtására nagy figyelmet fordítottunk, majd 
megtörténtének a pontosítások, és az aktuális állapot jelentésének felterjesztése.  
  
 Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésére rendszeren tartunk előadásokat és 
tájékoztatókat minden korosztály részére, főként óvodás és iskolás korcsoportoknak. 
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Felkészítjük az iskolásokat a Katasztrófavédelmi versenyre, melyen minden évben sikereket érnek el.  
 A középiskolások közösségi szolgálatának, a megadott kereteken belül betekintést engedünk a 
szervet életébe, eközben megismerkedhetnek a szervet felépítésével, céljaival, munkájával, a tűzoltó 
járművekkel, felszerelésekkel, és a tűzoltók mindennapjaival. 
 



Közösségi szolgálat 2018
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 Részt vettünk a KDVVIZIG őszi bejárásán, az Ipoly folyó I. rendű árvízvédelmi műveinek 
szemléjén. Egyeztetéseket folytattunk a Járási Népegészségügyi Intézettel a befogadó/melegedő helyek 
közös ellenőrzését illetően, majd közös supervisori ellenőrzéseket folytattunk le, a meghatározott 
létesítményekben. 
  Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, közös együttműködési gyakorlatot (árvízi 
védekezési) hajtott végre a Cserhát Mentőkutyás Egyesülettel és a Mikszáth 
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola rendészeti tanulóival, továbbá a BGY HTP 
állományával. A gyakorlatra meghívott KDVVIZIG II. számú szakaszmérnökség felügyelője is részt vett, 
mint szakmai előadó, és az árvízi védekezés szakmai irányítója. 
 A Magyar Közút Zrt. Balassagyarmati Üzemmérnökségének téli gépszemléjén részt vettünk, majd 
jelentést összeállítottuk, ill. felterjesztettük a téli útfenntartási gépekről és munkaeszközökről. 
  Részt vettünk a háromnapos civil-katonai egészségügyi válsághelyzeti gyakorlaton Szécsényben, a 
második napon előadásokon, a harmadik napon pedig beavatkozó állományként vettünk részt a gyakorlaton 
menetében. 

 

 Iparbiztonsági Felügyelőség 

 
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a veszélyes áruk szállításának 

közúti, vasúti és telephelyi ellenőrzései a tervezettek szerint, illetve terven felül kerültek végrehajtásra. 
2018. évben a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség az illetékességi területén (jellemzően a 

2. számú főút ellenőrzési helyszínein) 44 alkalommal végrehajtott közúti ellenőrzés során 475 megállított 
járműből összesen 65 szállított veszélyes árut. 

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzései a kijelölt lehetséges ellenőrzési pontokon, elsősorban a 
leginkább érintett a 2. főúton Parassapusztánál kerültek végrehajtásra, ezek mellett történt ellenőrzés 
Balassagyarmat belterületén és környékén is. 

Az ellenőrzések során megállapítható, hogy a kirendeltség illetékességi területét érintően a veszélyes áru 
szállítás jellemzően a 2. főútra koncentrálódik. 

A veszélyes áruk tranzit jelleggel történő szállítása a 2. számú főúton lebonyolódó forgalom jellegéből 
adódóan jelentős. 
Az ellenőrzés során szállított veszélyes áruk összes mennyisége 721.493 kg/liter volt. 
 
2018. évben a leggyakrabban szállított veszélyes anyagok a következők voltak: 
 

Veszélyes áru megnevezése Szállítások 
száma 

UN3257 Magas hőmérsékletű folyékony anyag 
m.n.n. 10 

UN1830 Kénsav 5 



UN1866 Gyanta oldat 4 
UN3077 Környezetre veszélyes szilárad anyag 
M.N.N. 4 

UN1965 Szénhidrogén-gáz keverék 
cseppfolyósított M.N.N. 4 

UN1789 Klór-hidrogénsav 4 

 
2018. évben a szállított áruosztályok eloszlása: 
 

veszélyességi osztályok megnevezése 
osztály 
száma 

mennyiség 
(db) % 

Robbanóanyagok és tárgyak 1 5 8 
Gázok 2 9 14 
Gyúlékony folyékony anyagok 3 16 24 
Gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív 
anyagok és érzéketlenített, szilárd 
robbanóanyagok 4.1 0 0 
Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.2 0 0 
Vízzel érintkezve gyúlékony gázokat 
fejlesztõ anyagok 4.3 3 5 
Gyújtó hatású (oxidáló) anyagok 5.1 1 1 
Szerves peroxidok 5.2 0 0 
Mérgezõ anyagok 6.1 1 1 
Fertõzõ anyagok 6.2 0 0 
Radioaktív anyagok 7 0 0 
Maró anyagok 8 15 22 
Különféle veszélyes anyagok és tárgyak. 9 17 25 

 
Az ellenőrzött, az ADR hatálya alá tartozó járművekből 44 db tartányos, 21 db küldeménydarabos, 

szállítási módban végezte fuvarozási tevékenységét. 
Többször került sor a szállítási szokások megismerése céljából munkaidőn túli ellenőrzésre, valamint 12 

órás és 24 órás ellenőrzés végrehajtására. 
A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 2018. évben veszélyes áru 

telephelyi ellenőrzésére 11 esetben került sor. A 2018. évben elért felderítettség a telephelyi ellenőrzések 
tekintetében 9 %. 

2018. évben a veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzése a Balassagyarmati pályaudvaron és a 
Ferencvárosi rendező-pályaudvaron került végrehajtásra. A Balassagyarmati járás területén a vasúti 
teherforgalmi szállítás rendkívül csekély, ezen belül a veszélyes áru vasúti szállítása szinte teljesen 
elhanyagolható. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről két alkalommal vettünk részt országos 
Disaster akció keretében veszélyes áru szállítás vasúti ellenőrzésen,  mindkét alkalommal a Budapest 
Ferencváros rendező-pályaudvaron, valamint ugyanitt több esetben került ellenőrzés végrehajtásra saját 
szervezés keretében.  

Összesen 13 db vasúti RID ellenőrzés került végrehajtásra, melyek alkalmával 14 vasúti szerelvény 160 
db vasúti kocsija, abból 154 db, a RID hatálya alá tartozó vasúti kocsi ellenőrzése történt meg.  

A veszélyes áru szállításra vonatkozó BM OKF Főigazgatói és NMKI Igazgatói intézkedésben szereplő 
iratminták alapján a szükséges felhasznált iratok, nyomtatványok folyamatosan pontosításra, aktualizálásra 
kerületek. Felmérésre került a veszélyes áru szállítás helyszíni és telephelyi ellenőrzések lefolytatásához 
szükséges eszközök megléte, melynek következtében a kirendeltség jelentős mértékű ellenőrzéshez 
szükséges eszközzel került ellátásra. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség állományából 8 fő rendelkezik a veszélyes áru 
szállítás végrehajtásához előírt végzettséggel (3 fő hatósági osztály, 3 fő KVMB, 1 fő őrsparancsnok, 1 fő 
polgári védelmi felügyelő). Az ellenőrzésekbe első sorban az ADR végzettséggel rendelkező állomány került 
bevonásra. Az ellenőrzésbe bevont állomány intézkedés-taktikai képzése megtörtént, valamint sor került az 
ismeretfelújító képzésre is. A hatósági osztály és a hivatásos tűzoltó parancsnokságok részéről az 
ellenőrzésbe bevont állomány részére rendszeres továbbképzés keretén belül a központilag kiadott tematikát 



alapul véve a veszélyes áru szállítással kapcsolatos ismeretek, jogszabályok bővítésére, az aktuális feladatok, 
problémák megbeszélésére folyamatosan sor került. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
állománya, valamint az ellenőrzésben részt vevők részére s veszélyes áru szállítási és veszélyes üzemekkel 
kapcsolatos tapasztalatairól értékelő, ismeretfelújító képzés 2018. évben megtartásra került. 

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru szállítással 
kapcsolatos baleset 2018. évben nem történt. 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, mint illetékes egészségügyi 
államigazgatási szerv, 2018. október 30. napján kelt határozatban megállapította, hogy Nógrád megyében a 
Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
által szerződött településeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának kiesése miatt súlyos 
közegészségügyi kockázat alakult ki. A határozatra tekintettel az illetékes Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szükségellátást elrendelő (2018. október 30-én kelt) határozatokban 
gondoskodtak a hulladék elszállításának megszervezéséről és elvégzéséről 2018. október 31-től 
visszavonásig.  

A szükségellátásra vonatkozó határozatok kötelezettjei Nógrád megyére vonatkozólag:  

- "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

- Balassagyarmat Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

A szükségellátással összesen 57 Nógrád megyei település érint, amelyből 44 településen a Zöld Híd Nkft. 
(Alsópetény, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Borsosberény, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Debercsény, 
Diósjenő, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Felsőpetény, Galgaguta, Herencsény, Hont, Horpács, Keszeg, 
Kétbodony, Kisecset, Legénd, Magyarnándor, Mohora, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádkövesd, 
Nógrádmarcal, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Patak, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szanda, Szátok, 
Szécsénke, Szendehely, Szente, Szügy, Terény, Tereske, Tolmács), 13 településen (Balassagyarmat, 
Csesztve, Csitár, Dejtár, Hollókő, Hugyag, Iliny, Ipolyszög, Ipolyvece, Nógrádsipek, Őrhalom, Patvarc, 
Szécsény) pedig a Balassagyarmat Városüzemeltetési Kft. szállított. 

Nógrád megyében a szükség ellátásban végzett hulladékszállítással kapcsolatban érintett Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. Nógrádmarcali telephelyén, a műszak kezdésétől a műszak végéig az NMKI Balassagyarmati 
KvK – ról kijelölt egy fővel folyamatos felügyeletet látunk el. A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. 
Balassagyarmati telephelyén szintén egy fővel a szolgáltatást végző gépjárművek műszak kezdésénél, 
valamint a telephelyre való visszaérkezésnél és a tankolásnál vagyunk jelen. 

 
 

  Hatósági tevékenység 
 
 
    A Bgy KvK a 2018. évben is az integrált hatósági munkára nagy hangsúlyt fektetett. Főigazgatói 
feladatszabásokat szem előtt tartva a hatósági feladatok végrehajtását a kirendeltség teljes hatósági 
munkavégzésre jogosult állományának bevonásával végeztük. A kirendeltségen tárgyi évben 1438 db ügy 
került iktatásra ebből 9 db téves iktatás volt, így megállapítható hogy a kirendeltség 1429 ügy kapcsán 
végzett munkát. A 1429 ügyben összesen 6253 db ügyiratot iktattunk, ebből téves 27 db volt, így összesen 
6226 db ügyirat keletkezett. A 6226 db iratból 4238 db (4257-19 téves) a saját készítésű irat és 1996 (1996-8 
téves) az érkezett irat.   
    Az integrált gondolkodás, valamint az ennek szellemében végzett feladat végrehajtás 
következményeként az élet-, és vagyonbiztonság javult. Az integrált szemléletű munkamódszer a hatósági 
feladatok nagyobb mennyiségű és eredményesebb végrehajtását eredményezte. A hatósági osztály előadói 
számára a heti továbbképzést rendszeresen megtartjuk. A kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégák 
felkészítése folyamatos. Az OKF és megyei intézkedések megismerését követően a napi feladatok 
végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettük. Az iratminták változásait 
folyamatosan nyomon követjük, a kirendeltséghez igazítjuk. 

A szankciókkal szemben 2 esetében (1 db tűzvédelmi és 1 db ADR bírság) fellebbeztek. A II. 
fok az ADR bírságot helybenhagyta, a TV bírságot megsemmisítette. 



A balassagyarmati, rétsági és szécsényi rendőrkapitánysággal közösen több alaklommal éjszakai 
szórakozóhelyek ellenőrzését végeztünk. Az adventi időszakban a karácsonyi vásárok ellenőrzése 
megtörtént. 
  A tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet minden hónapban 
elkészítettük és megküldtük a megyei igazgatóságnak. Az ellenőrzések a tervezettek szerint jellemzően 
végrehajtásra kerültek, ellenőrzés csak indokolt esetben maradt el. Továbbá nem tervezett ellenőrzések is 
hajtottunk végre, telephely és működési engedélyezések, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
elmaradása kapcsán. 
  A hozzánk beérkező panaszügyeket és közérdekű bejelentéseket az NMKI hivatala felé felterjesztjük 
a normákban rögzítettek alapján. 

A feladatként meghatározott témavizsgálat kapcsán a hatósági ellenőrzéseket megszerveztük és 
végrehajtottuk (piacfelügyeleti és a szolgáltatás felügyeleti ellenőrzései). 
  A megyei, illetve az OKF által meghatározott egyéb feladatokat végrehajtottuk (pl: panaszügyekkel 
kapcsolatos adatszolgáltatás, ügyiratok megküldése, be nem fizetett bírságokkal kapcsolatos feladatok, 
szolgáltatási díjakkal kapcsolatos feladatok…) 
  Az ÉTDR bevezetését követően rendszer minden nap megnyitásra kerül. A megkereséseknek eleget 
téve kiadásra kerülnek a hiánypótlások, a szakhatósági állásfoglalások. 
  A napi munkavégzés során folyamatosan végeztük a szakhatósági, hatósági feladatainkat (tervek 
elbírálása, eltérési kérelmek, hatósági bizonyítvány kiadása, tervegyeztetés, szakhatósági eljárások során 
megtartott helyszíni szemlék és ellenőrzések előkészítése, lefolytatása, az ellenőrzéseket követő eljárások 
lefolytatása: felhívás, bírság, munkavégzéstől való eltiltás kiadása). 
  A nyilvántartott létesítmények nyilvántartását folyamatosan frissítjük (a nyilvántartott létesítmények 
ellenőrzésével kapcsolatos un. dossziékat 2017. évtől elektronikusan vezetjük). 
  Az OKF által meghatározott témákban (és azon felül önállóan is), havonta a kirendeltség-vezetői 
értekezletet követően megtartásra kerülnek. 

A beavatkozó állománynak hatósági munkájával kapcsolatos képzéseket, továbbképzéseket 
tartottunk. 
 
 

 Felügyeleti és ellenőrzési tevékenység 
 
 
 A kirendeltség az ellenőrzéseit a 2018 I. és II. félévi Ellenőrzési és Felügyeleti Terve alapján 
végezte.  
 A kirendeltség célellenőrzést, szükség szerint szemlét tartott az irányítása alá tartozó tűzoltó-
parancsnokságon és annak katasztrófavédelmi őrsein, valamint felügyeleti jogkörben ellenőrzést végzett az 
együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesületeknél. Soron kívüli ellenőrzések 
lettek elrendelve MEO ellenőrzések után, illetve hatósági ellenőrzések felülellenőrzésére és káresetek 
alkalmával beavatkozások ellenőrzés céljából is. 
 Az aktuális időszakban számos ellenőrzést hajtott végre a kirendeltség szakmai vezető stábja. Az 
ellenőrzési terv alapján végrehajtott ellenőrzésekről minden esetben ellenőrzési jelentés készült. 

Parancsnoki Ellenőrző Gyakorlat 2018-ban két ízben lett megszervezve a szolgálati csoportok 
részére, amelyek közül az egyik nappali, a másik éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajtva. A 
gyakorlatok végrehajtását valamennyi szolgálati csoport, és tűzoltásvezető esetében megfelelő értékelést 
kapott.  

A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság működési területén található, Együttműködési 
Megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2017. éves Minősítését a tűzoltó parancsnok 
elkészítette és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket elvégeztük. 



 
 Összegzés 

 

  A Bgy KvK a 2018. éves munkáját sikeresen, az előírásoknak, szervezeti szabályzóknak megfelelően 
végezte. Munkánkat a segítőkészség, az igyekezet és a pontos, hatékony munkavégzés motiválta.  
  Az integrált hatósági munka során erősítettük a társhatóságokkal való együttműködést, a szolgáltató 
szemlélet erősítésével biztosítottuk az eljárások törvényességét. Az új szabályozókat, normákat 
megismertettük az állománnyal. 
 Az év során hagyományteremtésként megtartottuk a tűzoltó erőpróbát immár negyedik alkalommal, 
ami nagy sikert aratott, hiszen megyén kívüli indulókat is vonzott a rendezvény. 
  A kirendeltség céljai között nagy hangsúlyt kapott a költséghatékonyság, a környezettudatosság 
illetve, az eszközök és készletek állagmegóvása és felújítása is. 
  Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenőrzési színvonalának javítására, növelésére. 
  A társhatóságokkal, hivatalokkal, önkéntes szervezetekkel folyamatosan tartotta a kapcsolatot, a 
személyes kapcsolatok kialakítása stratégiailag fontos feladat továbbra is. 
 Nagy erőt fektettünk a megelőzési propaganda, a Tűzmegelőzési Bizottság által elindított 
programsorozatok segítésére, támogatására. Az illetékességi területünkön tartott kiemelt rendezvényeken a 
megjelenést biztosítottuk. A kiírt alkotói pályázatokra az érintett célközösség figyelmét felhívtuk, a 
feladatszabásban előírt „Nyitott szertárkapuk” és a „Ne égesse, gyűjtse” program sorozatot megtartottuk. 
  Legfontosabb feladataink közé tartozott a Bgy KvK illetékességi terület településeinek 
katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata, melyet elvégeztünk. A felülvizsgálat során 
figyelembe vettük az önkéntes települési mentőszervezetek, járási mentőszervezetek megalakítását, 
rendszerbe állítását. A felkészítések, az ellenőrzések, a veszélyhelyzet kezelések és a települési önkéntes 
mentőcsoportok létrehozásával javult a lakosság biztonságérzete.  
  Előttünk álló feladatok lesznek a hatósági szakterület erősítése és fokozott koordinálása a 2019-es 
évben is, kifejezetten a halálesettel járó lakástüzek megelőzésére.  
  Továbbra is kiemelt feladat lesz az illetékességi területünkön a veszélyes üzemek felügyelet alatt 
tartása, a veszélyes anyagok szállításának kontrollja. 
 Fontos feladat lesz erősíteni az állomány hivatástudatát, az egységes csapatszellem kialakítását, 
valamint a szakmai kompetenciák növelését. 
 Erősítenünk kell továbbiakban is a szervezetet elhagyók pótlását, rendezvényeinken a toborzások 
megtartását. 
  Támogatásunkkal továbbra is biztosítjuk a Balassagyarmati HTP működési területén működő 
önkéntes egyesületek fejlődését, fejlesztési irányát, szakmai felkészültségét 
  Célunk lesz a 2019. évi szakmai teljesítmény minimumok minél előbbi végrehajtása. 
 
 

  Tisztelt Közgyűlés/Képviselő Testület, kérem a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóm tudomásul vételét! 

 
 
 

Balassagyarmat, 2019. február 13. 

   

       
  Okolenszki Gábor tű. alezredes 

  kirendeltség-vezető
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2019. évi költségvetés módosítása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az állami támogatás változása, átvett pénzeszközök és testületi döntések indokolják a 2019. évi 
költségvetés módosítását. 
 
Bevételek: 
 
Központi bérkompenzációra 1.013.091 Ft-ot kaptunk. Az önkormányzati béremelés miatt az 
összeg év közben tovább növekedni nem fog. Az év végi elszámolás során esetlen technikai 
helyesbítés fordulhat elő. A kiadási oldalon COFOG-onként felosztásra került az összeg szemé-
lyi jellegű kiadásra és járulékra. A központi bérkompenzációra azok a kollégák voltak jogosultak, 
akik havi jövedelme nem érte el a 213.500 Ft-ot és 2012. január 1-ét megelőzően kerültek állo-
mányunkban.  
Közmunkaprogramra várhatóan 1.013.091 Ft-ot kapunk. E tétellel majd augusztus 31-ét köve-
ten, a program végén tudunk elszámolni.  
Átvezetésre kerül a Mák beszámolóval azonos szintre a pénzmaradvány. A 2012. évtől húzódó 
probléma megoldása még nem született meg. Az intézményeknél kimutatott magas összeg ettől 
az időponttól jelentkezik, amikor a pénzmaradványként az előirányzat maradványt kellett kimu-
tatni. A számított pénzmaradvány összege a város esetében 3.627.710 Ft-tal marad el a pénz-
készlettől. 
 
Kiadások – testületi hatáskörben 
 

- 20/2019.(II.22.) Kt. határozat alapján a 2018. évben leutalt közművelődésfejlesztési tá-
mogatás 1.824.200 Ft-os visszafizetését szerepeltetjük. A visszafizetés mellett azért 
döntött a Képviselő-testület, mert az igényelt támogatás töredéke került megítélésére. 
Több tízmillió forintos önrész kellett volna a színházi székek cseréjére. 

- 59/2019. (III.29.) Kt. határozat alapján játszóterekre játékok beszerzéséről döntött a 
Képviselő-testület. A bruttó 2.356.950 Ft-os pótelőirányzat átvezetése a tervezetben 
megtörtént. A játékok telepítése megtörtént, a szükséges dokumentáció megérkezett. 

- 58/2019. (III.29.) Kt. határozat alapján megrendelésre került a Nyárfa utcában lévő két 
lépcsősor javítása. Szükséges fedezet 646.034 Ft +áfa. 

- 59/2019. (III.29.) Kt. határozattal a Képviselő-testület 10.000.000 Ft-ot biztosított a böl-
csőde pályázat előkészítési munkáira. 

- 61/2019. (III.29.) Kt. határozatban a Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti szol-
gálat dolgozói létszámnövekedése miatt havi 9.433 Ft pótelőirányzatot biztosított mobil-
telefon előfizetésre. 

- 69/2019.(III.29.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület a Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár díszkivilágításáról. A biztosított fedezet 2.890.540 Ft +áfa. 
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- 77/2019. (IV.30.) Kt. határozatban született döntés a közlekedésfejlesztési pályázat be-
ruházási költségeire a Támogatási Szerződés 96.931.685 Ft becsült összeget tartalmaz. 
A közbeszerzés során indokolttá vált 54.350.426 Ft többletelőirányzat. 

- 79/2019. (IV.30.) Kt. határozattal döntött a testület a közmunkaprogram kibővítéséről. A 
program hátralévő időtartama a döntés meghozatalakor 3,5 hó volt.  A 4 főből 1 fő 
egynap után kilépett. Közben az eredeti létszám lecsökkent, jelenleg 16 fő közmunkás 
dolgozik.  

- 80/2019. (IV.30.) Kt. határozattal biztosított a Képviselő-testület 4.373.000 Ft + áfa ösz-
szeget a kommunális gép kiegészítő eszközeire. 

- 80/2019. (V.30.) Kt. határozattal biztosított a Képviselő-testület 700.000 Ft + 189.000 Ft 
áfa összeget az Orgona köz vízelvezetési és a Rózsavölgy u. 2-8. szám alatti társasház 
parkoló felújítási munkáinak közbeszerzésére. 

- 100/2019.(V.30.) Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület önkormányzati béremelés-
ről. A testületi határozat szerint 38.110.200 Ft pótelőirányzat került biztosításra. Figye-
lembe véve az év közbeni változásokat 37.756.006 Ft pótelőirányzat kerül feladásra. 

- 102/2019.(V.30.) Kt. határozattal értett egyet a Képviselőtestület a meghiúsult földterület 
vásárlás vételárának visszafizetésével. 

- 104/2019.(V.30.) Kt. határozat alapján feladásra kerül egy havi fűtési pótlék 40.000 Ft + 
7.800 Ft járulék összege erejéig pótelőirányzatként. A többletköltség a Polgármesteri Hi-
vatalba keletkezett, így a város költségvetésében intézményfinanszírozásként, az intéz-
mény költségvetésében személyi juttatás és járulék kiadásként jelentkezik az összeg. 

- 106/2019.(V.30.) Kt. határozatban vállalta a Képviselő-testület a gennyes agyhártyagyul-
ladás elleni védőoltás biztosítását 11-19 éves korosztály részére. 1.680.000 Ft pótelői-
rányzat a döntés alapján feladásra került.  

- 107/2019.(V.30.) Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület a Roma nap 200.000 Ft-os 
támogatásáról. A pótelőirányzat feladásra került. 

 
Egyéb hatáskörben: 

- A pénzmaradvány korrekciók a város költségvetésében az intézményfinanszírozást érin-
tik. 

- A város költségvetésében technikai tételként szerepel a közfoglalkoztatásra kapott álla-
mi támogatás megelőlegezés 510.777 Ft-os összege. A kiadási oldalon visszafizetési 
kötelezettségként, a bevételi oldalon pénzügyi műveletek bevételeként szerepel. 

- A 2017. évi beszámoló felülvizsgálata során 10.000 Ft-os kamatfizetés keletkezett, me-
lyet a tartalék terhére javasolunk biztosítani.  

 
Az intézmények költségvetésében a testületi döntések kerültek feladásra. Az ismétléstől eltekin-
tek, mivel a város tételeinél az indokolásokat megadtam. A Polgármesteri Hivatal költségvetés-
ében az EP választásra átvett 756.296 Ft-os ÁHT-n belüli pénzeszköz átvétel szerepel saját 
bevételként, melynek terhére szerepeltetjük a kiadási előirányzatokat is. 
 
Összességében jelen módosítás az alábbiak szerint érinti az intézményeket: 
 
Intézmény  Eredeti előirányzat  Pótelőirányzat  Módosított előirányzat 
Város  1 641 846 800 ‐1 019 190 1 640 827 610 
Polgármesteri Hivatal  72 215 198 18 003 853 90 219 051 
Óvoda  70 529 622 4 780 348 75 309 970 
VMKK  65 687 671 10 873 237 76 560 908 
CSGYK  23 784 740 5 459 763 29 244 503 
Összesen  1 874 064 031 38 098 011 1 912 162 042 
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A tartalék és az intézményfinanszírozás az alábbiak szerint változik: 
 
Intézményfinanszírozás  226 869 577 30 112 007 256 981 584 
Tartalék  572 702 274 ‐114 084 258 458 618 016 

 
 
Egyenlegeink alakulása: 
 
   Bevétel  Kiadás  Egyenleg 
Működési egyenleg  812 671 177 872 471 186 ‐59 800 009 
Fejlesztési egyenleg  400 000 578 737 863 ‐578 337 863 
Pénzmaradvány  1 099 090 865    1 099 090 865 
Tartalék     458 618 016 ‐458 618 016 
Finanszírozási kiadás     2 334 977 ‐2 334 977 
Összesen        0 

 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. június 18. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Rendelet-tervezet:  

 
Az előterjesztéshez csatolva 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
                               ……/2019. (……….) önkormányzati rendelete 

a 2019. évi  költségvetésről szóló, 3/2018. (II.26.) 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 
2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

 
             1.§ 

 
(2) 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 1.912.162.042 Ft-
ban állapítja meg. 

 
2.§ 

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

lép,  
 

(1) A Képviselő-testület az 1.912.162.042 Ft bevételi főösszegből  
a) felhalmozási célú bevételt 105.103 eFt-ban 
b) működési célú bevételt 793.504 eFt-ban 
c) 2017. évi pénzmaradványt 662.242 eFt-ban 
d )befektetés visszatérülést 250.000 eFt-ban      

állapítja meg. 
  

(2) Az 1.912.162.042 Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt 
előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen: 
Beruházás 572 319 272  Ft-ban
Felújítás 5 905 511 Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz 513 080 Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen 578 737 863  Ft-ban
Személyi jellegű juttatás 236 147 608  Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok 46 411 948  Ft-ban
Dologi kiadás 274 121 466  Ft-ban
Támogatásértékű kiadás 3 617 140 Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 13 338 680  Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása 256 981 584 Ft-ban
Szociális ellátás 41 852 760 Ft-ban
Működési kiadás 872 471 186  Ft-ban
Tartalék 458 618 016  Ft-ban
Finanszírozási kiadás 2 334 977  Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen 1 912 162 042  Ft-ban  

 
 

(4) Az önkormányzat  
a) működési egyenlegét  --59.800.009 Ft-ban, 
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b) fejlesztési egyenlegét -578.337.863 Ft-ban, 
c) pénzmaradvány egyenlegét 1.099.090.865 Ft-ban 
d) a tartalék egyenlegét -458.618.016Ft-ban, 
e) a finanszírozási kiadás egyenlegét -2.334.977 Ft-ban állapítja meg. 
 

 
3.§ 

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

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

bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg  
 

                                                                                                                  (Ft-
ban)  

Bevételi főösszeg 1 640 827 610 Kiadási főösszeg 1 640 827 610
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 39 663 646 Személyi jellegű kiadás 65 731 986
Támogatásérték bev. 33 322 224 Járulék 12 734 960
Átvett pénzeszköz ÁHT-n 0 Dologi kiadás 207 260 644
Helyi adó 352 350 000 Pénzbeni ellátás 41 852 760
Átengedett adó 8 800 000 Támogatásértékű kiadás 3 617 140
Központi támogatás 118 897 027 ÁHT-n k. pe. Átadás 13 338 680
Működési bevétel össz 553 032 897 Intézményfinanszírozás 256 981 584
Fejlesztési célú bevétel 400 000 Fejlesztési kiadás 578 356 863
Pénzmaradvány 1 087 394 713 Tartalék 458 618 016
Visszatérülés 0 Finanszírozási kiadás 2 334 977  
 
 (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. 
                                                                                                                   (Ft-

ban) 
 

Bevételi főösszeg 90 219 051 Kiadási főösszeg 90 219 051
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 50 400 Személyi jellegű kiadás 56 940 171
Támogatásérték bev. 756 296 Járulék 11 306 334
Átvett pénzeszköz ÁHT-n 0 Dologi kiadás 21 972 546
Önkormányzati támogatá 86 513 130 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz 87 319 826 Tartalék 0
Pénzmaradvány 2 899 225
Fejlesztési bevétel 0  

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

5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 
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5.§ 
 

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

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

                                                                                                                   (Ft-
ban) 

 
Bevételi főösszeg 75 309 970 Kiadási főösszeg 75 309 970
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 56 486 320
Támogatásérték bev. 0 Járulék 11 250 942
Átvett pénzeszköz ÁHT-n 0 Dologi kiadás 7 572 708
Önkormányzati támogatá 72 987 429 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz 72 987 429 Tartalék 0
Pénzmaradvány 2 322 541
Fejlesztési bevétel 0  

(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. 
és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
6.§ 

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

az alábbi (5) bekezdéssel. 
 

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

                                                                                                                   (Ft-
ban) 

 
Bevételi főösszeg 76 560 908 Kiadási főösszeg 76 560 908
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 1 850 000 Személyi jellegű kiadás 34 056 870
Támogatásérték bev. 0 Járulék 6 770 400
Átvett pénzeszköz ÁHT-n 0 Dologi kiadás 35 352 638
Önkormányzati támogatá 68 759 687 Fejlesztési kiadás 381 000
Működési bevétel össz 70 609 687 Tartalék 0
Pénzmaradvány 5 951 221
Fejlesztési bevétel 0  

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti 
előirányzatait a IV /1-3. és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja. 

 
(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet 

szerint jóváhagyja. 
 

 
7. §  

 
A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
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9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ 
költségvetésének  bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint 
állapítja meg. 

 
 

 
                                                                  ( Ft-ban) 

 
Bevételi főösszeg 29 244 503 Kiadási főösszeg 29 244 503
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 22 932 261
Támogatásérték bev. 0 Járulék 4 349 312
Átvett pénzeszköz ÁHT-n 0 Dologi kiadás 1 962 930
Önkormányzati támogatá 28 721 338 Fejlesztési kiadás 0
Működési bevétel össz 28 721 338 Tartalék 0
Pénzmaradvány 523 165  
(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti 

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

 
 
 

                                                                          8.§ 
 

(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. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép 
 
 

9.§ 
 

(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/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép 

 
 

10.§ 
 

(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/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 
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11. § 
 

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

 
12.§ 

 
(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/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 

 
13.§ 

 
(1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. 
(4) A R V/6.  számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 
 
 
                                                                     14.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

 
 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Varga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
 
A rendelet 2019……………………. napon kihirdetésre került. 
 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     jegyző 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó          előterjeszti: Hegedűs Ferenc 

„Nyári diákmunka 2019” program lehetősége 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. május 25.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2013-2018-es évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Rétsági Foglalkoztatási Osztálya megvalósításával „Nyári diákmunka 2019” elne-
vezéssel munkaerőpiaci programot indít. 
A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények 
legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2019. június 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakra támoga-
tást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal ren-
delkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat 
fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. 
 

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

zettséget nem igénylő munkakörben 111.750 Ft/hó, szakképzettséget igénylő munkakör-
ben 146.250 Ft/hó időarányos hányadánál.  

- A felmerülő szociális adó tényleges összegét az NFA biztosítja. 
 
Az igénylés első lépése a járási hivatal foglalkoztatási osztályán a kérelem és munkaerőigény be-
nyújtása. 
Előfeltétel, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó- vagy tartózkodási helye sze-
rint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. 
A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített 
diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában. 
A program során fokozottan kell ügyelni az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód követelménye-
inek helyi szintű érvényesítésére is. A kiválasztás során figyelemmel kell lenni az összeférhetet-
lenség szabályainak betartására. 
 
Annak érdekében, hogy minél több rétsági lakosú diák számára kínáljon az önkormányzat munkát, 
a kérelem 2*1 havi ütemben, 5-5 fő alkalmazásával került előkészítésre. 
 
A programmal kapcsolatos dokumentáció (kérelem, nyilatkozat, munkaerőigény bejelentőlap) az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a diákmunkát enge-
délyezni szíveskedjen. 
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Rétság, 2019. június 11. 
 
        Hegedűs Ferenc 
             polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában a javasolt hozott korábbi testületi döntések, azok vég-
rehajtása  

3. Jogszabályi háttér:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni és felmondani.” 

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Nyári diákmunka prog-
ram 2019 lehetősége” tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 100%-os állami támogatás biztosítása mellett 2019. 
július 1-től 2019. augusztus 31-ig terjedő időtartamban 10 fő rétsági lakosú diák alkalmazá-
sát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a „Nyári diákmun-
ka” program hatósági szerződésének aláírására. 
 
Határidő: 2019.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
„B” 

 
 

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

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

dr. Varga Tibor 
        jegyző 



 
 

Tájékoztatjuk településünk diákjait, hogy a 2019-es 
évben is lehetőség van az önkormányzatnál nyári 

munkavégzésre!!! 
 
 
A munkavállalás előfeltétele: 
 

• 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező és 

• a NMKH Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán történő előzetes 
regisztráció 

 
Feladat:  közterületeken való növényzetgondozás, 
     karbantartásokban történő segédkezés stb. 
              
Munkavégzés dátuma:   2019.07.01-2019.07.30 
     2019.08.01-2019.08.31  
          
Munkavégzés ideje: napi 6 óra 
 
  
Bruttó bér: 111.750 Ft/hó 
 
A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok: 

• járási hivatal foglalkoztatási osztályán történő előzetes regisztráció, 
• személyi igazolvány, 
• lakcímkártya, 
• adókártya, 
• TAJ kártya, 
• bankszámlaszám, 
• érvényes diákigazolvány vagy iskolalátogatási igazolás, 
• legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 

 
18 év alattiak esetében a munkaszerződés megkötéséhez szülői megjelenés is szükséges! 



5. melléklet 
KÉRELEM 

A „Nyári diákmunka 2019” program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez 
 
 
I. A kérelmező adatai 
 
Neve: Rétság Város Önkormányzata 
Címe (székhelye): 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Telephelye: .................................................................................................................................................................  
Adószáma:15735492‐2‐12 
Gazdálkodási forma:...................................................................................................................................................  
Ágazata:.........................................  TEÁOR szám:  ........................................./TEÁOR ’08:.................................1 
KSH számjele:............................................................................................................................................................  
Képviseletére jogosult neve, tel. száma: Hegedűs Ferenc 
Kapcsolattartó neve: Hesz Ildikó 
Telefonszáma: 30/270‐09‐83 ................................ Elektronikus levélcíme:munkaugy@retsag.hu 
Számlavezető pénzintézetének neve, címe: OTP Bank 
...................................................................................................................................................................................  
Számlavezető pénzintézetének pénzforgalmi jelzőszáma: 11741031 
Számlaszáma: 11741031‐15451615‐100200009 
 
Ha a munkaadó természetes személy: 
 
Neve:  .........................................................................................................................................................................  
Születési neve: ...........................................................................................................................................................  
Lakóhelye:  .................................................................................................................................................................  
Tartózkodási helye vagy szálláshelye: ........................................................................................................................  
Levelezési címe:……………………………………………………………………………………………………. 
Anyja neve:  ...............................................................................................................................................................  
Születési helye, ideje: .................................................................................................................................................  
Taj:  ...........................................................................................................................................................................  
Adóazonosító jele: ......................................................................................................................................................  
Állampolgársága:  ...... ...............................................................................................................................................  
Érvényes úti okmány száma2: .......... .........................................................................................................................  
Telefonszáma:   
Elektronikus levélcíme: .... .........................................................................................................................................  
Számlavezető pénzintézet(ei)nek neve:  .....................................................................................................................  
Számlaszáma:   ……………………………………………………………………………………………………. 
Őstermelői igazolvány száma:…………………………………………………………………………………….  
 
 
 

                                                 
1 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha rendelkezik a NACE‐nek megfelelő TEÁOR 08 kóddal.  
2 Opcionális 



II. Az igényelt támogatás  
Formája: bérköltség támogatás, 

‐  önkormányzati diákmunka keretében 
‐  diákmunka a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén 

 
A támogatás 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időszakban adható. 
 

Fo
gl
al
ko
z‐
ta
tn
i 

kí
vá
nt
 lé
ts
zá
m
 

Igényelt támogatás  Tervezett foglalkoztatás 
Bruttó 
bér 

Szociális 
hozzájárulási 

adó 
ténylegesen 
átutalandó 
összege 

Igényelt 
támogatás 
mértéke  

Igényelt 
támogatás 
összege 

Napi 
munkaidő Munkakör 

fő  kezdete  vége  kezdete  vége  Ft/fő/hó  Ft/fő/hó  %  Ft/fő/hó  óra 
Egyéb 
kisegítő 

5  2019.07.01  2019.07.31  2017.07.01  2019.07.31  111.750  21.791  100  133.541  6 

Egyéb 
kisegítő 

5  2019.08.01  2019.08.31  2019.08.01  2019.08.31  111.750  21.791  100  133.541  6 

                     
                     
                     

 
Támogatással foglalkoztatni kívánt létszám összesen: 5 fő 
 
Az igényelt támogatás mindösszesen: 1.335.410Ft 
 
 
III. A foglalkoztatás helye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
...................................................................................................................................................................................  
IV. A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai 
 

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

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

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

 
4. Tudomásul veszem, hogy  amennyiben  a  jogszabályi  feltételeknek nem  felek meg, vagy annak  az általam 

foglalkoztatni kívánt munkavállaló nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek. 
 

5. Kijelentem,  hogy  a  cég/szervezet  jogerős  végzéssel  elrendelt,  az  államháztartásról  szóló  törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján felszámolás, csődeljárás vagy végelszámolás, illetve egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban 
meghatározott – eljárás alatt: 

 
  áll  nem áll. 



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

 
6. (Köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  esetén:)  nyilatkozom,  hogy  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi 

CXCV.  törvény  (a  továbbiakban: Áht.)  50.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján,  illetve  a  köztulajdonban  álló 
gazdasági  társaságok  takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.  törvény 2. § rendelkezése alapján az 
abban meghatározott közzétételi kötelezettségnek  

eleget tettem         nem tettem eleget. 

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

 
7. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom a kis‐ és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 

XXXIV. törvény (továbbiakban: KKVtv.) 3‐5. §‐ában foglaltaknak megfelelő 
 
mikrovállalkozás  kisvállalkozás    középvállalkozás    egyéb 
 

8. Vállalom, hogy amennyiben egyéni vállalkozó vagyok, kitöltöm az erre vonatkozó mellékletet. 
 

9. Nyilatkozom, hogy kisvállalati adó (KIVA) alanya: 
 
                  vagyok                   nem vagyok. 
 
Amennyiben  kisvállalati  adó  alanya  vagyok,  tudomásul  veszem,  hogy  a  kisvállalati  adó  (KIVA)  nem 
támogatható, mivel  az  nem  azonos  a  ténylegesen  átutalásra  kerülő,  támogatható  szociális  hozzájárulási 
adóval (SZHA‐val). 
 

10. Vállalom, hogy számlavezető pénzintézete(i)m által záradékolt, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó 
levelet a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt 
napra  való  sorba  állítására  vonatkozó  rendelkezéssel  együtt  legkésőbb  az  első Elszámoló  lap  benyújtásával 
egyidejűleg  a  támogatónak  átadom.  A  támogatás  folyósításának  feltétele  a munkaadó  valamennyi  fizetési 
számlájára vonatkozó felhatalmazó levél becsatolása. 

 
11. Hozzájárulok ahhoz, hogy az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, mint a 

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

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

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

vonatkozóan 
  kapok  nem kapok. 
 

14. Kijelentem, hogy az Európai Unió működéséről  szóló  szerződés 107.  és 108.  cikkének  csekély összegű  (de 
minimis)  támogatásokra  való  alkalmazásáról  szóló  A  BIZOTTSÁG  2013.  december  18‐i  1407/2013/EU 
rendelet,  illetve  a  Bizottság  1408/2013/EU  rendelete  alapján  az  adott  pénzügyi  év  valamint  a  kérelem 
benyújtását megelőző két pénzügyi év alatt de minimis támogatásként kapott állami támogatásban 
 

  nem részesültem   részesültem. 
 



15. Nyilatkozom,  hogy  az  adott  pénzügyi  évben,  valamint  az  azt megelőző  2  pénzügyi  évben  de minimis 
támogatásban  (beleértve  a  járási  hivataltól/kormányhivataltól  kapott  támogatásokat  is)  az  alábbiak  szerint 
részesültem, valamint az alábbi, még el nem bírált kérelmeket nyújtottam be 
 

Támogató szerv megnevezése 
Támogatás nyújtás időpontja 
(a támogatást megítélő okirat 

dátuma szerint) 

Támogatás összege 
(Ft) 

A támogatás 
támogatástartalma 
(Ft)=(euró) 

       

       
       

Mindösszesen:       

 
Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  az  általam  jelenleg  kérelmezett  támogatással  együtt  de  minimis 
jogcímen  megítélt  támogatások  támogatástartalma  meghaladná  a  200 000  eurónak,  közúti  kereskedelmi 
árufuvarozást  ellenszolgáltatás  fejében  végző  egy  és ugyanazon  vállalkozás  esetén  pedig  a  100 000  eurónak 
megfelelő összeget, bérköltség‐támogatás, illetve mezőgazdasági termelő vállalkozások esetén a 15 000 eurónak 
megfelelő  forint‐összeget,  illetve  vállalkozásom  jellege  szerint  a  tilalmazott  ágazatokba  tartozik,  úgy  ezen 
kérelem alapján támogatásban nem részesülhetek. 
A de minimis  szabályt nem kell alkalmazni, ha a  támogatást kérő költségvetési  szerv,  egyesület, alapítvány, 
közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non‐profit gazdasági társaság, amennyiben az általa 
végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek. 

 
16. Nyilatkozom, hogy benyújtott, elbírálás alatt álló de minimis támogatás iránti kérelmem 

nincs folyamatban  folyamatban van. 

Folyamatban lévő kérelem ismérvei: ......................................... 
Támogatás típusa:..................................................................... 
Kérelmezett összeg:................................................................... 
Kérelem beadásának időpontja: ................................................. 
Vállalom, hogy amennyiben  jelen kérelmem benyújtását követően a  fent  jelzett, elbírálás alatt  lévő kérelmem 
ügyében  támogatási  döntés  születik,  akkor — mivel  az  befolyásolhatja  jelen  kérelmem  elbírálását —  azt  az 
illetékes  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  állami  foglalkoztatási  szervként  eljáró  egységének  haladéktalanul 
bejelentem. 
 

17. Nyilatkozom,  hogy  vállalkozásom  a  Bizottság  1407/2013/EU Rendelet  1.  cikk  (1)  bekezdés  d)  pontjában 
meghatározott exporttal kapcsolatos tevékenységet folytató vállalkozások közé 

 
  tartozik  nem tartozik. 

 
Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  a  fenti  rendelet  által  meghatározott  exporttal  kapcsolatos 
tevékenységet  folytatok,  úgy  az  exporttevékenységhez  szükséges  értékesítési  hálózat  kialakításához  és 
működtetéséhez,  vagy  exporttevékenységgel  összefüggésben  felmerülő  egyéb  folyó  kiadásokhoz  támogatásban 
nem részesülhetek 
 

18. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom mezőgazdasággal összefüggő tevékenységgel  
- nem foglalkozik 
- foglalkozik (ekkor jelölendő:)  

- mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozik, s a támogatás igénylése ehhez (jelölendő): 
kapcsolódik / nem kapcsolódik 

- mezőgazdasági termékek  feldolgozásával és  forgalmazásával  foglalkozik (ld. 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet (7) pontja), s a támogatás igénylése ehhez (jelölendő): kapcsolódik / nem kapcsolódik 

 
19. Nyilatkozom, hogy vállalkozásom halászattal és akvakultúrával összefüggő tevékenységgel  



- nem foglalkozik. 
- foglalkozik, s a támogatás igénylése ehhez (jelölendő): kapcsolódik / nem kapcsolódik. 

 

Tudomásul veszem, a 1407/2013/EU bizottsági rendelet (6) bekezdése alapján, hogy halászati és akvakultúra 
tevékenységhez kapcsolódóan de minimis támogatást nem kaphatok. 

 
20. Nyilatkozom,  hogy  vállalkozásommal  szemben  az  adott  támogatást  jogellenesnek  és  a  belső  piaccal 

összeegyeztethetetlennek nyilvánító bizottsági határozaton alapuló visszafizetési kötelezettséget 
 
  megállapítottak*  nem állapítottak meg. 

 
*Fenti fizetési kötelezettség megállapítása esetén vállalkozásom ezen kötelezettségének 

 
  eleget tett  nem tett eleget. 
 

Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  vállalkozásommal  szemben  fentiek  szerinti  visszafizetési 
kötelezettséget állapítottak meg, vagy vállalkozásom a fentiekben meghatározott fizetési kötelezettségének nem 
tett eleget, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

 
21. Vállalom,  hogy  a  járási  hivatallal  a  támogatás  folyósításának  részletes  feltételeit  tartalmazó  hatósági 

szerződést a megjelölt határidőben megkötöm. 
 

22. Hozzájárulok  továbbá  ahhoz,  hogy  a  Kincstár  által  működtetett  monitoring  rendszerben  nyilvántartott 
adataimhoz  a  költségvetési  támogatás  utalványozója,  folyósítója,  a  (a  továbbiakban  együtt:  a  támogatás 
folyósítója), az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű 
támogatások  nyilvántartásában  érintett  szervek,  valamint  jogszabályban,  pályázati  kiírásban,  támogatási 
szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 

 
23.  Nyilatkozom,  hogy  az  idegenrendészeti  hatóság  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) szerinti közrendvédelmi bírsággal  

  sújtottak   nem sújtottak. 
24. Nyilatkozom, hogy a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) és az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 
Ebktv.)  és  az  adózás  rendjéről  szóló  2017.  évi  CL.  törvény  (a  továbbiakban:  Art.),  valamint  a  Harmtv. 
rendelkezései szerint nyilvánosságra hozott adatokból elvégzett ellenőrzésem szerint a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok Ávr. 82. §‐ban meghatározott követelményének megfelelek. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a vállalkozásom a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek szerinti 
feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek. 

25. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 
96. § a), c), d), f), h) vagy i) pontjában meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól 
számított nyolc napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak. 

Ávr. 96. §  
a) a hatósági szerződésben meghatározott megvalósítási  időszak kezdő  időpontjától számított hat hónapon 
belül  a  támogatott  tevékenység  nem  kezdődik  meg,  vagy  a  kedvezményezett  a  költségvetési  támogatás 
igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, 
c) a 81. §‐ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, 
vagy jut a támogató tudomására, 
d)  a  támogatott  tevékenység  megvalósítása  meghiúsul,  tartós  akadályba  ütközik,  vagy  a  hatósági 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, 
f) a kedvezményezett a 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok bármelyikét visszavonja, 



h) a biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett 
megfelelő új  biztosíték,  vagy  a  biztosíték  értéke  csökkenésének megfelelő  további  biztosíték nyújtásáról  a 
támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik, vagy 
i) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik. 

26. Nyilatkozom, arról, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § 
(4) bekezdése alapján jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó‐ 
ide nem értve a helyi adókat ‐, vám‐, illeték‐, járuléktartozás) 

  van  nincs. 

Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  a  fentiekben  meghatározott  köztartozásom  fenn  áll,  úgy 
támogatásban nem részesülhetek. 

27. Vállalom,  hogy nyilatkozom  az Áht.  48/B.  §  (1)  bekezdése  szerinti  összeférhetetlenség  fennállásáról,  vagy 
annak hiányáról. 

28. Elfogadom, hogy a  jelen  támogatás odaítélése  esetén a kormányhivatal, az  illetékes  szervezetei, az Európai 
Számvevőszék  és,  az  Állami  Számvevőszék,  a  Kormány  által  kijelölt  belső  ellenőrzési  szerv,  a  fejezetek 
ellenőrzési  szervezetei,  a  kincstárnak  a  költségvetési  pénzeszközök  felhasználására  vonatkozóan  ellenőrzési 
jogosultsága  van. Továbbá  kötelezettséget  vállalok  arra,  hogy  a  költségvetési  pénzeszközök  felhasználásának 
nyilvánosságára  tekintettel  a hatósági  szerződés  lényeges  tartalmáról  a  tájékoztatást üzleti  titok  címén nem 
tagadom meg. 

29. Tudomásul  veszem,  hogy  az Áht.  51.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  esedékes  támogatás  a  köztartozások 
megfizetése  érdekében  visszatartásra  kerül  (az  állami  adóhatóság  adatszolgáltatása  alapján  a  kincstár 
visszatartja,  az  állami  adóhatóság  megfelelő  bevételi  számláján  jóváírja).  A  visszatartás  a  hatósági 
szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti. 

 
30. Vállalom,  hogy  amennyiben  a  támogatást  megalapozó  körülményeimben  változás  következik  be,  azt  az 

illetékes járási hivatalnál haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelentem. 

31. Nyilatkozom, hogy az Áht. 50. § (1) c) pontjában  meghatározott átlátható szervezetnek 
 
  minősülök  nem minősülök. 

Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  nem  minősülök  átlátható  szervezetnek,  támogatásban  nem 
részesülhetek. 
 

32. Kijelentem,  hogy  a  de minimis  támogatással  és  a  vállalkozás  jellegével  kapcsolatos  tájékoztatót  átvettem, 
annak tartalmát megismertem. 

33. Nyilatkozom,  hogy  vállalkozásom  a  tájékoztatóban  (nehéz  helyzetben  lévő  vállalkozás  fogalmának 
meghatározásáról) foglaltak alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül  

      igen            nem. 

  Tudomásul veszem, hogy amennyiben vállalkozásom nehéz helyzetben lévőnek minősül, úgy támogatásban 
nem részesülhetek. 

 

34. Nyilatkozom,  hogy  szociális  hozzájárulási  adókedvezményt  az  általam  támogatással  foglalkoztatni  kívánt 
személy után érvényesítek 

  igen  nem 

  Amennyiben igen, akkor a kedvezmény megnevezése, időtartama és mértéke: 

  ……………………………………………………………………………………. 



Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek,  hitelesek  és  a  valóságnak  megfelelnek.  Tudomásul  veszem,  hogy  valótlan  adatok  közlésével  az  általam 
képviselt természetes vagy jogi személyt a támogatásból kizárom. 
 
 

 
Kelt: ...................................., 2019. .......................... ......... 
 
 
  ................................................................... 
  munkaadó aláírása 
 
A kérelemhez csatolandó mellékletek: 
– Munkaerőigény bejelentőlap, 
– Még nem bejegyzett gazdasági társaság, vagy egyéni cég esetén  

– igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,  
– Cégnyilvántartásban szereplő munkaadó esetén 

– ha  a  cégjegyzék  nem  tartalmazza  az  aláírási  címpéldány/aláírás‐minta  cégbejegyzési  (változásbejegyzési) 
eljárásban  történő benyújtásának  tényét: cégjegyzésre  jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya/aláírás‐
mintája,  vagy  annak  a munkaadó  által  az  ”eredetivel mindenben megegyező  és  hatályos”  felirattal  és  az 
aláírási  címpéldánynak/aláírás‐mintának megfelelő  aláírással  és  annak  (pecsét  léte  esetén) pecséttel  ellátott 
másolata.  (A  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  kizárhatja  a  vagylagosságot,  ha  megjelöli,  melyik 
dokumentumot fogadja be.)  
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás‐minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő okiratát vagy a 
létesítő okirata módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás‐minta a cégbejegyzési 
(változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.) 

– Egyéni  vállalkozóról  és  az  egyéni  cégről  szóló  törvény  hatálya  alá  nem  tartozó,  szja  törvény  szerint  egyéni 
vállalkozóként  adózó  munkaadó  esetén  a  tevékenység  folytatására  jogosító  okirat  ügyintéző  által  ellenőrzött 
legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat.  

– Adószámmal  nem  rendelkező  természetes  személy  munkaadó  esetén  a  bemutatott  személyi  igazolvány, 
lakcímkártya, adókártya, taj‐kártya ügyintéző által ellenőrzött legfontosabb adatait tartalmazó nyilatkozat.  

– A Nemzeti Adó‐  és Vámhivatal  (NAV)  által  kiadott,  a  köztartozás mentességet  igazoló  30 napnál nem  régebbi 
közokirat (NAV által elektronikusan kiadott formában is elfogadható), vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű 
aláírással  ellátott  adófolyószámla‐kivonat  (a  járási  (fővárosi  kerületi)  hivatal  kizárhatja  a  vagylagosságot,  ha 
megjelöli, melyik  dokumentumot  fogadja  be),  amennyiben  a  kérelmező nem  szerepel  a  köztartozásmentes  adózói 
adatbázisban. 

– Nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról  
– Nyilatkozat az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 

bekezdés 1. pontjának való megfelelésről. 
– Nyilatkozat a bankszámla számokról és tájékoztatók tudomásul vételéről.  



 

Tájékoztató 
kérelem benyújtásának módjáról 

 
Figyelemmel  az  Eügyintézési  tv.  9.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjára,  amennyiben  a  munkáltató 
gazdálkodó  szervezetnek minősül,  elektronikus ügyintézésre köteles. Az  elektronikus ügyintézésre 
köteles  ügyfél  a  kérelmet  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatja  be,  melyre  az  általános  célú 
elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e‐Papír szolgáltatás) ad lehetőséget az következők szerint: 

Az ügyfél az e‐papir.gov.hu oldalon – bejelentkezést (azonosítást) követően, Cégkapu szolgáltatáson 
keresztül  –  kiválasztja  a  megfelelő  témacsoportot,  ügytípust,  valamint  a  címzettet  az  alábbiak 
szerint: 

TÉMACSOPORT: Kormányhivatali ügyek 
ÜGYTÍPUS:  Foglalkoztatási  támogatások,  közfoglalkoztatás  és  egyéb  állami  foglalkoztatási 
feladatok 
CÍMZETT: Rétság Járási Hivatal 

A  „LEVÉL  TÁRGYA”  mezőben  a  program  megnevezését  („Nyári  diákmunka  2019.”)  kell 
feltüntetni. Ezt követően a teljes dokumentációt (kérelem nyomtatvány, mellékletek) csatolni kell. A 
csatolt dokumentumokat az Eügyintézési  tv.,  illetve az E‐Vhr. szerinti elektronikus aláírással kell 
ellátni vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás útján hitelesíteni. 
A  „LEVÉL  SZÖVEGE”  mezőben  az  ügyfél  nevét/megnevezését,  székhelyének  címét  szükséges 
feltüntetni. 

FIGYELEM! A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja alapján, 
továbbá tekintettel a Magyar Agrár‐, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. 
évi  CXXVI.  törvény  2.  §‐ára  tekintettel  a  mezőgazdasági  őstermelő  nem  minősül 
elektronikus ügyintézésre köteles jogalanynak, így esetében – amennyiben nem elektronikus 
úton nyújtja be kérelmét – az útmutató iratmintáit a papír alapú ügyintézés szabályai szerint kell 
alkalmazni. Az elektronikus ügyintézésre nem köteles ügyfél (őstermelő) postán vagy személyesen is 
benyújthatja kérelmét. 



 

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 2019.”  
központi munkaerőpiaci program indításáról 

 

I. A programindítás indokai 
 
A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésére a 2013‐2018‐as 
években  indított „Nyári diákmunka” program  tapasztalatait  felhasználva  a 2019.  évben  ismét meghirdetésre  kerül  a 
program. 
 
Hosszú  távú cél, hogy a diákok a későbbiek  folyamán a versenyszférában helyezkedjenek el és ehhez 
hozzájárul a program keretében történő munkatapasztalat‐szerzés.  
 
2018.  évben  a  programot  kiterjesztettük,  így  az  ágazati munkaerőhiány  kezelése  érdekében  a mezőgazdaság  és  a 
vendéglátás területén is lehetőséget biztosítottunk a program keretében diákok foglalkoztatására. Idén a 
turizmus területével bővítjük a foglalkoztatási lehetőségek körét. 
 

II. A program célja 

A program – prevenciós  jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a  fiatalok munkához  jutását és ezzel a korai 
munkatapasztalat‐szerzés  mellett  a  jövedelemszerzés  lehetőségét  is  biztosítja.  A  munka  révén  szerzett  korai 
sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is. 
 
A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. 
 

III. A program célcsoportja 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 
‐  16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok3, 
‐  közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és 
‐  foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

 

IV. A program elemei 

IV.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások 
 
A járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok 
számára általános és a helyi sajátosságokra  is kitérő munkaerőpiaci  információt nyújt. Ezt követően a beérkezett 
munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb 
elhelyezés érdekében. 
 
IV.2 A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás 

 
A  programban  a  diákok  csak  az Mt.  hatálya  alá  tartozó  munkaviszonyban  foglalkoztathatóak,  ennek  megfelelően 
támogatás is csak munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.  

                                                 
3 16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatásakor már betöltötte a 16. életévét.  



 
 
V. A program struktúrája 

A program két pillérre épül: 
 

1. Önkormányzati diákmunka: A  programban  a  foglalkoztatást  biztosító  és  így  támogatható munkáltató  a 
területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi 
személy lehet. 

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

munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség 
nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására. 

 
1. pillér: Önkormányzati diákmunka 
 
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása 
esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 
100 %‐a kerül megtérítésre.   
 
A program  keretében  legfeljebb 2 hónap  időtartamra, maximum napi 6 órás  foglalkoztatás  támogatható. A 
támogatás megállapítása  során  havi munkabérként  a  szakképzettséget  igénylő munkakör  esetében  146.250  Ft/fő/hó, 
szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül 
kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a 
támogatási összeg arányosan csökken.  
 
2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén 
 
A program  keretében  a munkaadók  számára  a  célcsoportba  tartozó  személyek munkaviszonyban  történő  alkalmazása 
esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó 
együttes  összegének  75  %‐a  kerül  megtérítésre  legfeljebb  2  hónap  időtartamra.  A  fennmaradó  bérköltséget  és 
járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.   
 
A mezőgazdasági, turisztikai és vendéglátási területen történő munkavégzés legfeljebb 8 órában került meghatározásra, 
ezzel ösztönző hatást kívánunk elérni, továbbá azt, hogy a vállalkozások  is vállaljanak részt a költségek viselésében. A 
különbségtétel abból adódik, hogy munkaerőhiányos területre kívánunk munkaerőt biztosítani.  
 
Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 
146.250 Ft/fő/hó,  szakképzettséget nem  igénylő munkakör  esetében pedig  111.750 Ft/fő/hó  összeg  vehető  figyelembe, 
amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó – előbb említettek szerinti – arányos része. A napi 8 
óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.  
 

VI.  A támogatás időtartama 
 
A program 2019. június 1‐jétől 2019. augusztus 31‐ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni a 2019. 
július 1. ‐ 2019. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan 
lehet.  
 
Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs lehetőség. 
 
 
 
VII. A program megvalósítója 



 
A programot a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett az állami  foglalkoztatási szervként eljáró megyei (fővárosi) 
kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg. 

 

VIII. A program forrása, költsége 
 

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Pénzügyminisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
foglalkoztatási alaprész 2019. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 3,6 milliárd Ft. 
 

IX.  A programtól várt eredmények 
 
2019. évben 30 ezer fő diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein belül. 
 
A  programmal  kapcsolatos  bővebb  tájékoztatás  a  területileg  illetékes  állami  foglalkoztatási  szervként  eljáró  járási 
(fővárosi kerületi) hivatalnál érhető el. 
 

                  Pénzügyminisztérium 

 



 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

 
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 
Alulírott,  ………(név)………..,  mint  a  ………………(cég)név……(adószám)…………….  törvényes  képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés 
c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. a) pontja szerinti szervezet, 
(állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön‐külön vagy együtt 
100%‐os  részesedéssel  rendelkezik,  a nemzetközi  szervezet,  a  külföldi  állam,  a  külföldi helyhatóság, a  külföldi  állami 
vagy helyhatósági  szerv  és  az Európai Gazdasági Térségről  szóló megállapodásban  részes állam  szabályozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság) ezért átlátható szervezetnek minősül. 

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

szervezetek 
1. Alulírott, ………(név)……….., mint a ………………(cégnév) ……(adószám)……………. törvényes képviselője 

nyilatkozom, hogy  az  általam  képviselt  szervezet  az  államháztartásról  szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 50. §  (1) 
bekezdés  c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról  szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 3. §  (1) 1. b) pontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

a) az általam képviselt  szervezet olyan belföldi vagy külföldi  jogi  személy vagy  jogi  személyiséggel nem  rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

aa)  tulajdonosi  szerkezete,  a pénzmosás  és  a  terrorizmus  finanszírozása megelőzéséről  és megakadályozásáról  szóló 
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és 

ab) Magyarországon/az Európai Unió  tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban  /  a  Gazdasági  Együttműködési  és  Fejlesztési  Szervezet  tagállamában  /  olyan  államban  rendelkezik 
adóilletőséggel,  amellyel Magyarországnak  a  kettős  adóztatás  elkerüléséről  szóló  egyezménye  van  [a megfelelő 
aláhúzandó], és ez az ország: ……………………………………….. [ország megnevezése], és 

ac)  nem minősül  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  törvény  szerint meghatározott  ellenőrzött  külföldi 
társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom és 

ad) az általam képviselt   szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%‐os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) 
és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

 
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 
Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

 
Sorsz.  Tényleges tulajdonos  Adószám/adóazonosító  Tulajdoni hányad 
       
       
       

 
*  38.  pont  tényleges  tulajdonos:  4.  sz,  melléklet  TÁJÉKOZTATÓ  a  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetről 10.a pont 
 
3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 
3.1. Amennyiben  a  pályázó  nem  magyarországi  székhelyű,  és  üzletvezetésének  helye  külföldön  van,  és  székhelye, 

illetősége  az  Európai  Unió  tagállamában,  az  OECD  tagállamában  vagy  olyan  államban  van,  amellyel 
Magyarországnak  hatályos  egyezménye  van  a  kettős  adóztatás  elkerülésére,  kérjük  adja  meg  a  pályázat 
benyújtásának  évétől kezdődően az utolsó  lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó  szervezet  és  az adott államban  lévő 
kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő,  feldolgozó,  mezőgazdasági,  szolgáltató,  befektetői,  valamint  kereskedelmi  tevékenységéből  származó 



bevétele  hány  százaléka  az  összes  bevételének,  az  alábbiak  szerint  (amennyiben  több  gazdálkodó  szervezet  van, 
kérjük újabb táblázat kitöltését):  

adóév  Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének 
aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

   

     
(utolsó lezárt adóév)     
 
3.2. Amennyiben a pályázó magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
 
4. Nyilatkozat  a  közvetlenül  vagy  közvetetten  több  mint  25%‐os  tulajdonnal,  befolyással,  szavazati  joggal  bíró 

államháztartáson  kívüli  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdálkodó  szervezet 
átláthatóságáról 
 

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%‐os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Sorsz.  Gazdálkodó szervezet neve  Adószám  Részesedés mértéke 
%‐ban 

Adóilletősége 

         
         
         

 
4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%‐os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i): 

Sorsz.  Gazdálkodó 
szervezet neve 

Tényleges tulajdonos(ok)  Adószám/adóazonosító  Tulajdoni 
hányad 

         
         
         

 
 
4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%‐os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy 

jogi  személyiséggel nem  rendelkező  gazdálkodó  szervezet  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi 
LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági* minősítése.  

Amennyiben  a  4.1.  pontban  felsorolt  gazdálkodó  szervezetek  székhelye,  illetősége  az Európai Unió  tagállamában,  az 
OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 
elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának  évétől kezdődően az utolsó  lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó 
szervezet  és  az  adott  államban  lévő  kapcsolt  vállalkozásai  által  együttesen  saját  eszközzel  és  munkaviszonyban 
foglalkoztatott  munkavállalókkal  végzett  termelő,  feldolgozó,  mezőgazdasági,  szolgáltató,  befektetői,  valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben 
több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  
 

adóév  Gazdálkodó szervezet neve 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének aránya 
az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

   



…     
…     
…     
(utolsó lezárt adóév)     
 
*Ellenőrzött külföldi társaság: 4. sz, melléklet TÁJÉKOZTATÓ a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervezet esetén átlátható szervezetről 10.a és c pont 

 
III. Civil szervezetek, vízitársulatok 
1. Alulírott,  ………(név)………..,  mint  a  ………………(civil  szervezet,  vízitársulat  neve)  ……(adószám) 

…………….  törvényes  képviselője  nyilatkozom,  hogy  az  általam  képviselt  szervezet  az  államháztartásról  szóló 
2011.  évi CXCV.  törvény  50.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjának megfelel,  azaz  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:  

 
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:  

Sorsz.  Vezető tisztségviselő  Adószám/adóazonosító 
     
     
     

 
 
b) Az  általam  képviselt  szervezet,  valamint  az  a)  pont  szerinti  vezető  tisztségviselői  az  alábbi  szervezet(ek)ben 

rendelkeznek 25%‐ot meghaladó részesedéssel: 
Sorsz.  Vezető tisztségviselő  Szervezet neve  Adószám  Részesedés mértéke 
         
         
         

 
 
c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 
ca)  tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a  terrorizmus  finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom, 
cb)    az  Európai Unió  tagállamában,  az  Európai Gazdasági  Térségről  szóló megállapodásban  részes  államban,  a 

Gazdasági Együttműködési  és Fejlesztési Szervezet  tagállamában,  olyan  államban  rendelkezik  adóilletőséggel, 
amellyel  Magyarországnak  a  kettős  adóztatás  elkerüléséről  szóló  egyezménye  van,  amelyről  a  3.  pontban 
nyilatkozom, 

cc)   nem minősül  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  törvény  szerint meghatározott  ellenőrzött  külföldi 
társaságnak, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 

cd)  a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%‐os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró 
jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  gazdálkodó  szervezet  tekintetében  az  ca),  cb)  és  cc)  alpont 
szerinti feltételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

 
 
 
2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 
A b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Sorsz.  Tényleges tulajdonos  Adószám/adóazonosító  Tulajdoni hányad 
       
       
       

 
3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 



3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Sorsz.  Gazdálkodó szervezet neve  Adószám  Részesedés mértéke 
%‐ban 

Adóilletősége 

         
         
         

 
 
3.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése  
Amennyiben  a  3.1.  pontban  felsorolt  gazdálkodó  szervezetek  székhelye,  illetősége  az Európai Unió  tagállamában,  az 
OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 
elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának  évétől kezdődően az utolsó  lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó 
szervezet  és  az  adott  államban  lévő  kapcsolt  vállalkozásai  által  együttesen  saját  eszközzel  és  munkaviszonyban 
foglalkoztatott  munkavállalókkal  végzett  termelő,  feldolgozó,  mezőgazdasági,  szolgáltató,  befektetői,  valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben 
több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését):  
 

adóév  Gazdálkodó szervezet neve, adószáma 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének aránya 
az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

   

…     
…     
…     
(utolsó lezárt adóév)     
 
4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%‐os 

tulajdonnal,  befolyással  vagy  szavazati  joggal  rendelkeznek  olyan  gazdálkodó  szervezetben,  amelyben  a  civil 
szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%‐ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek 

Sorsz. 
Gazdálkodó szervezet 

neve  Adószám 
Részesedés 

mértéke %‐ban  Adóilletősége 
tényleges 

tulajdonos(ok) 

tényleges 
tulajdonos 
adószáma 

             
             
             
 
 
 

adóév  Gazdálkodó szervezet neve, adószáma 

Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 

tevékenységéből származó bevételének aránya 
az összes bevételhez képest 

(pályázat/kérelem 
benyújtásának éve) 

   

…     
…     
…     
(utolsó lezárt adóév)     
 



Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
Nyilatkozom  továbbá,  hogy  a  felsorolt  követelményeknek  az  általam  képviselt  szervezet  a  kérelem  benyújtásának 
időpontjában ……..év …………hó …..nap  is megfelelt.  
 
Kijelentem,  hogy  az  általam  képviselt  szervezet  alapító  (létesítő)  okirata,  illetve  külön  jogszabály  szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Kelt:…………………………. 

…………………………………… 
cégszerű aláírás 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ 
a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható 

szervezetről  
 
Átlátható szervezet: (a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom) 

1. a nemzetközi szervezet, 
2. az állam és a külföldi állam,  
3. külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv, 
4. a költségvetési szerv,  
5. a köztestület,  
6. az egyházi jogi személy,  
7. a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás,  
8. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 

bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, valamint  
9. a gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy 

együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, továbbá 
10. az olyan államháztartáson kívüli jogi személy vagy az olyan jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető,  
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint tényleges tulajdonos: 

− a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges 
irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 
szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 
egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 
vonatkoznak, 

− b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 
rendelkezik, 

− c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki 
egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél 
tevékenysége felett, 

− d) alapítványok esetében az a természetes személy, 
− da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
− db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
− dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár, 

− e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében 
− ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 
− eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, 



− ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont 
szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá 

− ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást 
gyakorol, továbbá 

− f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

 
b) az Európai Unió tagállamában, az EGT-megállapodásban részes államban, az OECD 

tagállamában, vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

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

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerint 
ellenőrzött külföldi társaság: az a külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján 
külföldi illetőségű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), amelyben a külföldi 
társaság adóéve napjainak többségében a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint belföldi illetőségű tényleges tulajdonos (a továbbiakban: részesedéssel 
rendelkező) van, valamint az a külföldi társaság, amelynek az adóévben elért bevételei 
többségében magyarországi forrásból származnak, bármely esetben akkor, ha a külföldi 
társaság által az adóévre fizetett (fizetendő), adóvisszatérítéssel csökkentett társasági 
adónak megfelelő adó és az adóalap (csoportos adóalanyiság esetén a csoportszinten 
fizetett (fizetendő) adóvisszatérítéssel csökkentett adó és az adóalap) százalékban 
kifejezett hányadosa nem éri el a 10 százalékot vagy a külföldi társaság nulla vagy 
negatív adóalap miatt nem fizet társasági adónak megfelelő adót, bár eredménye pozitív; 
nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a külföldi társaság székhelye, illetősége az 
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel 
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére és amely 
államban valódi gazdasági jelenléttel bír, azzal, hogy: 
1)  valódi gazdasági jelenlétnek minősül a külföldi társaság és az adott államban lévő 

kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenység, ha az ebből származó 
bevételük eléri az összes bevételük legalább 50%-át, 

2)  befektetői tevékenységnek minősül: a tulajdoni részesedést jelentő tartós 
befektetés, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír megszerzése, tartása és 
elidegenítése, valamint az adott államban az értékpapírokra, befektetési 
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok által szabályozott, illetve a pénzügyi 
szolgáltatási, befektetési szolgáltatási tevékenység felügyeletét ellátó hatóság által 
felügyelt, illetve engedélyezett alap, társaság vagy egyéb szervezet, továbbá az 
adott állam illetékes hatóságának engedélyével rendelkező alapkezelő által kezelt, 
ugyanazon országban alapított vagy bejegyzett alap, társaság vagy egyéb szervezet 
befektetése, illetve tevékenysége, 

3)  nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén a külföldi állam által jogszabályban 
előírt társasági adónak megfelelő adó mértékének (amennyiben a külföldi állam az 
adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket 
alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10%-ot, 

4)  a külföldi társaság adóéve alatt a részesedéssel rendelkező adóévének utolsó 
napján vagy napjáig lezárult utolsó adóévet kell érteni, 

5)  e rendelkezéseket önállóan alkalmazni kell a külföldi társaság székhelyétől, 
illetőségétől eltérő államban lévő telephelyére is, 

6)  e rendelkezés alkalmazásában tényleges tulajdonosnak minősül az a 
magánszemély, aki a külföldi társaságban közvetlenül vagy közvetve a szavazati 



jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 10%-ával vagy – a Ptk. rendelkezéseinek 
megfelelő alkalmazásával – meghatározó befolyással rendelkezik, 

7)  nem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak a külföldi társaság, amelyben az 
adóév első napján már legalább öt éve elismert tőzsdén jegyzett személy vagy 
kapcsolt vállalkozása az adóév minden napján legalább 25%-os részesedéssel 
rendelkezik, 

8)  e rendelkezésben foglaltakat – az f) pont szerinti tényleges tulajdonosi jogállás 
közvetett fennállásának kivételével – az adózó köteles bizonyítani. 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében a 10a), 10b) és 10c) pont szerinti feltételek fennállnak. 

11.  az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
a)   vezető tisztségviselői megismerhetők, 
b) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
c) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van 

 
 

Érvényes 2019. február 15.-től 



NYILATKOZAT 
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 

Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy annak 
hiányáról 

 
A Pályázó (kérelmező) neve: ................................................................................................  

Természetes személy esetén 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/kérelmezőként megjelölt 
szervezettel szemben az Áht. 48/B. § (1) bekezdése alapján  
 

összeférhetetlenség4 
 

– 1. nem áll fenn,  

– 2. vagy fennáll a(z) …..pont alapján.  

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

 

Kelt:……………………………… ..............................................  
 aláírás/cégszerű aláírás 

 
 
A pályázatról/kérelemről szóló döntésben részt vevő személyek (járási 
hivatal/kormányhivatal tölti ki): 
 
Döntéshozó: Dudás György, Máté Judit 

Döntés-előkészítő: Stvoreczné Kohári Mónika, Gáspárné Csernák Ilona 
 

                                                 
4 a megfelelő aláhúzandó 



TÁJÉKOZTATÓ 
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 

törvényben foglalt közzétételi kötelezettségről 
 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 
rendelkezik. 

Köztulajdonban álló gazdasági társaság: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, 
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú 
kistérségi társulás, fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat 
jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy 
együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik. 
Többségi befolyás: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi 
személyben a szavazatok több mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben 
szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül – 
rendelkezik azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi 
személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető 
szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, 
illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban 
fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell 
figyelembe venni. A befolyás számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt százalékot 
el nem érő közvetett befolyást. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján 
közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti a vezető állású 
munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre 
jogosult munkavállalók: 

a) nevét, 
b) tisztségét vagy munkakörét, 
c) munkaviszonyban álló személy esetében: 

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve 
nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb 
időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a 
teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket 
megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő 
időtartamát, 

cc) az Mt. 228. § (1) és (2) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség 
vállalásának ellenértékét, 

d)  Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén: 
da) a megbízási díjat, 
db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a 
másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult 
munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű 
egyéb munkavállalók esetében a b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé. 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény szerint az adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, 



személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is 
adatvesztés és – torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a 
kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. 
 
Érvényes 2019. február 15.-től.  



 

TÁJÉKOZTATÓ 
a de minimis támogatás szabályairól 

(támogatást kérelmezőknek) 

 
Csekély összegű támogatás fogalma  
 
Az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 107. cikke (1) 
bekezdése és az Európai Unióról szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról a Bizottság 2013. december 18-i 1407/2013/EU rendelete 
(általános de minimis rendelet, 1407/2013/EU bizottsági rendelet) 3. cikke szerinti, valamint 
az Európai Unió működéséről szóló 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a Bizottság 2013. december 18-i 
1408/2013/EU rendelete (mezőgazdasági de minimis rendelet, 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet) 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén a következőkről 
tájékoztatjuk a kérelmezőt.  
 
Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi 
költségvetési, elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítási alapok, a helyi és 
kisebbségi önkormányzatok illetve az Európai Unió közösségi forrásai) forrásból nyújtott 
támogatás, amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. A 
csekély összegű támogatás, amely egy és ugyanazon vállalkozásnak meghatározott időszakon 
belül nyújtott, egy meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy tekinthető, mint 
amely nem felel meg az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott valamennyi 
feltételnek, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá. 
 
Nem kell alkalmazni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben, illetve a 1408/2013/EU 
bizottsági rendeletben foglaltakat, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, 
alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági 
társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység nem minősül gazdasági 
tevékenységnek [6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 27. § (3) és (4) bekezdés]. 
 
Csekély összegű támogatások felső határa 
 
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon 
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során 
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti 
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 
cikkének (8) és (9) bekezdését is.  
 
 
Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerint egy és ugyanazon 
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során 
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt mezőgazdasági termelőágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem 
haladhatja meg a 15 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU 
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.  



 

Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar 
Nemzeti Bank által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyamon 
átszámított, 200 000 eurónak megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni 
(www.mnb.hu). (Kivétel a közúti szállításban működő vállalkozások, ahol a felső határ 
100 000 eurónak megfelelő forintösszeg, valamint a mezőgazdasági termelő vállalkozások, 
ahol a felső határ 15 000 euro.) Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom 
az irányadó. 
 
Csekély összegű támogatások halmozása 
 
Csekély összegű 
támogatás fajtája 

Halmozható Nem halmozható 

a 360/2012/EU rendeletnek 
megfelelően, az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatást nyújtó 
vállalkozások számára nyújtott 
csekély összegű támogatással e 
rendeletben meghatározott felső 
határig 

 

más csekély összegű 
támogatásokról szóló rendelet 
alapján nyújtott csekély összegű 
támogatással 200 000 euro felső 
határig 

 

 azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos 
kockázat-finanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában 
nyújtott állami támogatással, ha 
túllépi a maximális támogatási 
intenzitást vagy összeget 

1407/2013/EU 
rendelet szerint 
nyújtott csekély 
összegű támogatás 

nem konkrét támogatható 
költségekre nyújtott vagy azokhoz 
hozzá nem rendlehető csekély 
összegű támogatás halmozható 
valamely csoportmentességi 
rendelet vagy a Bizottság által 
elfogadott határozat alapján nyújtott 
egyéb állami támogatással 

 



mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelésével foglalkozó ágazatban, 
valamint a 1407/2013/EU rendelet 
hatálya alá tartozó egy vagy több 
ágazatban egyaránt tevékenységet 
folytató vállalkozások esetén a 
1407/2013/EU rendeletben foglalt 
csekély összegű támogatással 
200 000 euro felső határig, feltéve, 
hogy az elsődleges mezőgazdasági 
termelőtevékenység nem részesül 
az 1407/2013/EU rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű 
támogatásban 

 

mezőgazdasági termékek elsődleges 
termelésével foglalkozó ágazatban, 
valamint a halászati és akvakultúra 
ágazatban egyaránt tevékenységet 
folytató vállalkozások esetén a 
875/2007/EK rendeletben foglalt 
csekély összegű támogatással e 
rendeletben foglalt felső határig, 
feltéve, hogy az elsődleges 
mezőgazdasági termelőtevékenység 
nem részesül a 875/2007/EK 
rendelet alapján nyújtott csekély 
összegű támogatásban  

 

 azonos támogatható költségek 
vonatkozásában vagy azonos 
kockázat-finanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában 
nyújtott állami támogatással, ha 
túllépi a maximális támogatási 
intenzitást vagy összeget 

1408/2013/EU 
rendelet szerint 
nyújtott 
mezőgazdasági 
csekély összegű 
támogatás 

nem konkrét támogatható 
költségekre nyújtott vagy azokhoz 
hozzá nem rendlehető csekély 
összegű támogatás halmozható 
valamely csoportmentességi 
rendelet vagy a Bizottság által 
elfogadott határozat alapján nyújtott 
egyéb állami támogatással 

 

 
Amennyiben egy vállalkozás közúti szállítást végez ellenszolgáltatás fejében és egyéb olyan 
tevékenységeket is folytat, amelyekre viszont a 200 000 euro összegű felső határ vonatkozik, 
a vállalkozásra a 200 000 euro összegű felső határ alkalmazandó, feltéve, hogy ha a 
támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a 
költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási tevékenységnek 
juttatott támogatás összege ne haladja meg a 100 000 eurót, és hogy csekély összegű 
támogatást ne fordítsanak teherszállító járművek vásárlására. 



 

Eljárási szabályok 

A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia a kérelem benyújtását megelőző három év 
alatt kapott de minimis támogatásokról. E célból figyelembe veendő az adott pénzügyi évben, 
valamint az azt megelőző két pénzügyi évben kapott de minimis támogatás. A kérelmezőnek a 
nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a 
vállalkozás részére de minimis támogatásként megítéltek. A nyilatkozatot a korábban 
támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból (illetve korábban a Munkaerő-piaci Alapból) 2003. január 
1-jétől, egyéb állami forrásból 2002. január 1-jétől kezdődően nyújthatók de minimis 
támogatások. A támogatást nyújtók ettől kezdve kötelesek tájékoztatni az általuk nyújtott 
támogatás de minimis jellegéről és támogatástartalmáról. Amennyiben ez nem történt meg, a 
támogatást nyújtó – kérelemre – utólag köteles az erre vonatkozó tájékoztatást megadni. 

Az állami támogatások formája lehet vissza nem térítendő és visszatérítendő pénzeszközök 
nyújtása, kamatmentes kölcsön, kedvezményes kamatozású kölcsön, kamattámogatás, 
kedvezményes feltételű kezességvállalás, állami tőkejuttatás, adókedvezmény, adóalap-
kedvezmény, ingyenesen és kedvezményes feltételek mellett nyújtott szolgáltatás, 
ingatlanjuttatás, követelésről való lemondás, tartozásátvállalás, kedvezményes bérlet és 
kedvezményes lízing is. 
 

Nem nyújtható de minimis támogatás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével 
foglalkozó vállalkozásnak, (kivéve azokat, amelyekre a Bizottság 1408/2013/EU rendelete 
vonatkozik) a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos 
gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak. 
 
Nem nyújtható de minimis támogatás továbbá az exporttal kapcsolatos tevékenységek 
(különösen: az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési 
hálózat kialakításával, működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 
egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás) támogatásához, teherszállító járművek 
megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozásnak. 
 
A támogatott köteles a támogatással kapcsolatos adatokat elkülönítetten nyilvántartani, és a 
támogatásra vonatkozó dokumentumait a támogatás megítélésének időpontjától számított 10 
évig megőrizni, valamint ezen időtartam alatt a támogatásról az állami és uniós szervek 
számára adatot szolgáltatni, illetve a támogatással kapcsolatos dokumentumokat bemutatni. 
 

 

Érvényes 2019. február 15.-től 
 



Az Európai Unióról és az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. számú mellékletében felsorolt termékek 
 
A brüsszeli nómenklatúrában 
szereplő vámtarifaszám  A termékek leírása 

1. ÁRUCSOPORT  Élő állatok 
2. ÁRUCSOPORT  Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek 
3. ÁRUCSOPORT  Halak, rákfélék és puhatestűek 
4. ÁRUCSOPORT  Tejtermékek; madártojások; természetes méz  
5. ÁRUCSOPORT    
05.04  Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy dara‐

bokban 
05.15  Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1. árucsoport 

vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat 
6. ÁRUCSOPORT  Élő  fák  és  egyéb  növények;  gumók,  gyökerek  és  hasonlók;  vágott  virágok  és 

díszítő lombozat 
7. ÁRUCSOPORT  Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek 
8. ÁRUCSOPORT  Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus‐ és dinnyefélék héja 
9. ÁRUCSOPORT  Kávé, tea és fűszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével 
10. ÁRUCSOPORT  Gabonafélék 
11. ÁRUCSOPORT  Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér; inulin 
12. ÁRUCSOPORT  Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és gyümölcsök; 

ipari és gyógynövények; szalma és takarmány 
13. ÁRUCSOPORT    
ex 13.03  Pektin 
15. ÁRUCSOPORT    
15.01  Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott baromfizsiradék 
15.02  Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh‐ vagy kecskefaggyú; ezen zsiradékok‐

ból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”)) 
15.03  Sertészsír sztearin, oleo sztearin és faggyú sztearin; sertészsírolaj, oleo olaj és 

faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más módon elkészítve 
15.04  Halból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, finomítva is 
15.07  Folyékony  vagy  szilárd  stabilizált  növényi  olajok,  nyersen,  finomítva  vagy 

tisztítva 
15.12  Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de tovább nem 

elkészítve 
15.13  Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas feldolgozott zsi‐

radék 
15.17  Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai 
16. ÁRUCSOPORT  Húsból, halból, rákfélékből vagy puhatestűekből készült termékek 
17. ÁRUCSOPORT    
17.01  Répacukor és nádcukor szilárd állapotban 
17.02  Egyéb cukor; cukorszirup; műméz (természetes mézzel keverve is); karamell 
17.03  Melasz, fehérítve is 
17.05*  Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban hozzá‐

adott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével 
18. ÁRUCSOPORT    
18.01  Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve 
18.02  Kakaóhéj, ‐ hártya, ‐ bőr és kakaóhulladék 
20. ÁRUCSOPORT  Zöldségfélékből,  gyümölcsből  vagy más  növényrészekből  előállított  készítmé‐

nyek 
22. ÁRUCSOPORT    



A brüsszeli nómenklatúrában 
szereplő vámtarifaszám 

A termékek leírása 

22.04  Szőlőmust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérő módon lefojtva 
22.05  Friss szőlőből készült bor; szőlőmust alkohol hozzáadásával lefojtva 
22.07  Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor) 
ex 22.08* 
ex 22.09* 

Az  e  szerződés  I.  mellékletében  felsorolt  mezőgazdasági  termékekből  nyert 
bármilyen erősségű etil‐alkohol és szesz, denaturálva  is; a  likőrök, egyéb sze‐
szesitalok  és  szeszesitalok  előállítására  használt  összetett  alkoholos  készítmé‐
nyek („koncentrált kivonatok”) kivételével  

22.10*  Ecet és ecetpótlók 
23. ÁRUCSOPORT  Az élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok 
24. ÁRUCSOPORT    
24.01  Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék 
45. ÁRUCSOPORT    
45.01  Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa; 

parafahulladék 
54. ÁRUCSOPORT    
54.01  Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem  fonva;  lenkóc és  len hulladék (bele‐

értve a foszlatott rongyhulladékot is) 
57. ÁRUCSOPORT    
57.01  Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; kender‐

kóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is) 
*  Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1959. december 18‐ai 7a. rendeletének (HL 7., 1961.1.30., 71. o.) 

1. cikke által beillesztett vámtarifaszám. 

 



 
NYILATKOZAT 

egyéni vállalkozó munkaadó esetében 
 

Alulírott ……………………………... (munkaadó neve) a ………………….............járási hivatalhoz benyújtott 
támogatás  iránti  kérelmem  kapcsán  ezúton  nyilatkozom,  hogy  a  kérelem  elbírálásához  szükséges  személyes 
adataim a következők: 
 
Vállalkozó neve: ....................................................................................................................................................................  
Vállalkozói igazolvány száma5: .............................................................................................................................................  
Adószám: ..............................................................................................................................................................................  
Nyilvántartási szám: ............................................................................................................................................................  
Főtevékenységi köre és további tevékenységi körei  
Ágazata: ……………………………TEÁOR08:………………...………… 
Székhely: ...............................................................................................................................................................................  
Telephely:  .............................................................................................................................................................................  
A vállalkozói igazolvány/a nyilvántartásba vételről szóló igazolás6 kiállításának kelte:  ......................................................  
 
Kijelentem, hogy a  fenti adatok a bemutatott vállalkozói  igazolványban/a bemutatott  igazolásban  foglaltaknak 
megfelelnek. 
 

                                                 
5 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal. 
6 Az igazolás tartalmazza: 
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját, 
b) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, 
c) az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit), 
d)  az  egyéni  vállalkozó  főtevékenységének  és  egyéb  tevékenységeinek  a  főtevékenységet,  és  a  folytatni  kívánt  egyéb  tevékenységet 
(tevékenységeket) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR‐számokból képzett szakmakód szerinti megjelölését, 
e) az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát. 



 
NYILATKOZAT 

mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetében 
 

Alulírott  ……………………………………..…(munkaadó  neve)  a  ………….……………...............  járási 
hivatalhoz  benyújtott  támogatás  iránti  kérelmem  kapcsán  ezúton  nyilatkozom,  hogy  a  kérelem  elbírálásához 
szükséges személyes adataim a következők: 
 
Őstermelő neve: ....................................................................................................................................................................  

Őstermelői igazolvány sorszáma: .........................................................................................................................................  

Az őstermelői igazolvány kiállításának kelte: .......................................................................................................................  

Érvényessége:  .......................................................................................................................................................................  

NAV bejelentkezés időpontja: ...............................................................................................................................................  

Adószáma:  ............................................................................................................................................................................  

Adóazonosító jele:..................................................................................................................................................................  

 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a bemutatott őstermelői igazolványban foglaltaknak megfelelnek. 
 
 
………………………….., 20..    ……….. hó …….. nap 

 
 

  ............................................  
  munkaadó aláírása  

 
Záradék: 
 
Igazolom, hogy ……………………………………. (az őstermelő munkaadó neve)  fenti nyilatkozatában  foglalt 
adatok az előttem bemutatott őstermelői igazolványban foglaltakkal mindenben megegyeznek.  
 
…………………………….., 20..    …………..hó ….. nap 
 
 
 
  ............................................  

  ügyintéző 
 
Kapják:  ügyfél 
  irattár 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a kis, közép, és mikro vállalkozások besorolásáról 

 
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a 
továbbiakban: KKV tv.) alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelőjének – az előző év 
adatai alapján – minden év június 30-ig adatot kell szolgáltatni a gazdaságpolitikáért felelős 
miniszter részére az KKV-oknak nyújtott támogatásokról. Az adatszolgáltatás teljesítése 
érdekében a vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy közép-, kis-, vagy mikro 
vállalkozásnak minősül-e (ezt az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartja). Nyilatkozattételre 
az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat, a vízi közmű 
társulat, továbbá az erdő birtokossági társulat kötelezett. 
 
Egyéni vállalkozás 
 
A KKV tv. alapján egyéni vállalkozás az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. 
évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti vállalkozás. Eszerint a Magyarország 
területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű – rendszeresen, 
nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott – 
gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. 
 
Az Evtv. rendelkezéseit nem kell alkalmazni 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői 
tevékenységre, 

b) a szolgáltató-állatorvosi tevékenységre, 
c) az ügyvédi tevékenységre, 
d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre, 
e) a közjegyzői tevékenységre, 
f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre, 

azonban, a fenti tevékenységet végző egyéni vállalkozónak is eleget kell tennie a KKV tv. 
alapján őt terhelő nyilatkozattételi kötelezettségének . 
 
Egyéni cég: 
Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által 
alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő 
bejegyzéssel jön létre. Az egyéni cég jogképes. 
 
Gazdasági társaság: 
Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság: a közkereseti és a betéti társaság, a 
korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság. 
 
2005. január 1-jétől egy vállalkozás az alábbi mutatók figyelembe vételével határozza meg a 
jellegét. A táblázatban foglaltak közül a megelőző évi beszámoló alapján a foglalkoztatotti 
létszámnak, valamint a pénzügyi határértékek (éves nettó árbevétel, mérleg főösszeg) közül 
valamelyiknek (egyiknek) kell eleget tenni. 
 



 

Megnevezés 
Összes foglalkoztatotti 

létszáma kevesebb, mint 
 (fő) 

Éves nettó árbevétel* 
legfeljebb 

(millió euró) 

Mérleg 
főösszeg* 
legfeljebb 

(millió euró) 
Középvállalkozás 250 50 vagy 43 
Kisvállalkozás 50 10 vagy 10 
Mikrovállalkozás 10 2 vagy 2 
 
*Az euróban megadott összeg alatt az annak megfelelő forintösszeg értendő, amelyet a 
vállalkozás üzleti évének lezárásakor (mérleg fordulónap) érvényes, újonnan alapított 
vállalkozás esetén a megelőző naptári év utolsó napján érvényes, az MNB által megállapított 
deviza középárfolyamon (www.mnb.hu) kell átszámítani. 
 
Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állami, illetve önkormányzati tulajdon 
közvetve vagy közvetlenül – tőke vagy szavazati jog alapján, együttesen vagy külön – eléri 
vagy meghaladja a 25 százalékot. 
 
A fenti mutatók túllépése, vagy az azokban fennálló csökkenés csak akkor eredményezi a 
vállalkozás jellegének megváltozását, ha a határértéket két, egymást követő beszámoló 
időszakban túllépi, vagy elmarad az érték a megjelölt határértéktől. A besorolás időpontjában 
a rendelkezésre álló két előző évi beszámoló az irányadó. 

– Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám 
alapján történik. 

– Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó 
vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján 
történik (a KKV-nak történő minősítéséhez a vállalkozásnak foglalkoztatotti létszámra 
vonatkozó nyilvántartással kell rendelkeznie). 

– Amennyiben az egyéni, illetve társas vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az 
adatokat éves szintre kell vetíteni. 

– Éves beszámolóval, egyszerűsített beszámolóval, a Szja tv-ben előírt bevallással nem 
rendelkező újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell 
figyelembe venni. 

 

Érvényes 2019. február 15.-től 
 



 
TÁJÉKOZTATÓ 

a „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának meghatározásáról 
 

1. Nagyvállalkozásra vonatkozó szabályok 
 
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint: ha 
uniós állami támogatási szabály másként nem rendelkezik, nehéz helyzetben lévő vállalkozás 
nem részesülhet állami támogatásban. 
Egy vállalkozás akkor tekinthető nehéz helyzetben lévőnek, ha valamely hatóság 
beavatkozása nélkül rövid- vagy középtávon feladná üzleti tevékenységét. 
 
A fenti Korm. rendelet 6. §. (7) bekezdésének értelmében valamely vállalkozás akkor minősül 
nehéz helyzetben lévőnek, ha a következő feltételek közül legalább egy teljesül:  

a) korlátolt felelősségű társaság esetén (kivéve a kevesebb, mint három éve létező kkv-
kat, illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az 
első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan kkv-
kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően 
kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak) jegyzett részvénytőkéjének több mint a 
fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban az esetben fordul elő, ha a 
felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden olyan elemből, amelyet 
általában a társaság sajáttőkéje részének tekintenek) történő levonásával a jegyzett 
törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik. E rendelkezés 
alkalmazásában a „korlátolt felelősségű társaság” különösen a 2013/34/EU irányelv I. 
mellékletében említett vállalkozástípusokat jelenti, és a „jegyzett tőke” adott esetben 
magában foglal minden részvénytőkét. 

b) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a 
társaság tartozásai tekintetében (kivéve a kevesebb, mint három éve létező kkv-kat, 
illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első 
kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan kkv-kat, 
amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően 
kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak), a társaság könyveiben kimutatott 
tőkének több mint fele nincs meg a felhalmozott veszteségek miatt. E rendelkezés 
alkalmazásában a „társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a 
társaság tartozásai tekintetében” különösen a 2013/34/EU irányelv II. mellékletében 
említett vállalkozástípusokat jelenti. 

c) amennyiben a vállalkozás ellen fizetésképtelenségi eljárás indult vagy ellene hitelezői 
kérelmére a saját joga alapján ilyen fizetésképtelenségi eljárás indítható.  

d) olyan vállalkozás esetében, amely nem kkv, amennyiben az elmúlt két évben: 
(1) a vállalkozás könyv szerinti adósság-saját tőke aránya 7,5-nél magasabb volt és 
(2) a vállalkozás EBITDA-val számolt kamatfedezeti rátája nem érte el az 1,0 értéket. 

e) a kevesebb, mint három éve létező kis- és középvállalkozást csak a c) pont szerinti 
feltétel fennállása esetén kell nehéz helyzetben lévőnek tekinteni. 

 
Valamely vállalkozás az előző bekezdésben meghatározott feltételek hiányában különösen 
olyan esetekben is nehéz helyzetben lévőnek tekintendő, ha veszteségei nőnek, forgalma 
csökken, leltári készletei felhalmozódnak, fölös kapacitása megemelkedik, megrendelés-
állománya jelentős mértékben csökken, pénzforgalma csökken, adóssága nő, a nettó 
eszközérték leírása csökken, vagy teljesen leírásra kerül. 



 



2. Mikro-, kis- és középvállalkozásra vonatkozó szabályok 
 
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. 
§-a szerint KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek: 

a. összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b. éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 

mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(középvállalkozás) 

 
A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 

a. összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b. éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 
 
A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek: 

a. összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b. éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 

forintösszeg. 
 
Nem minősül KKV-nek az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 
vagy közvetett tulajdoni részesedése (tőke vagy szavazati joga alapján) külön-külön vagy 
együttesen meghaladja a 25%-ot. 
 
 
Érvényes 2019. február 15.-től 

 
 
 
 
 
 



 

Melléklet a „Nyári diákmunka 2019” program keretében nyújtott bérköltség támogatás kérelemhez 
 

NYILATKOZAT 
 
Alulírott ………………………….…….  mint  a ………………….………………………………..  képviselője, 
büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  az  általam  igényelt  támogatással  kapcsolatos  alábbi 
tájékoztatókat,  valamint  a  támogatásra  vonatkozó  Általános  Szerződési  Feltételeket  átvettem/e‐mail‐ben 
megkaptam, az abban foglaltakat megismertem, és tudomásul vettem.  
   

 Tájékoztató A Nyári diákmunka 2019.” központi munkaerőpiaci program indításáról  
 Tájékoztató a de minimis támogatás szabályairól 
 Tájékoztató  a  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező más  szervezet  esetén  átlátható 
szervezetről  
 Tájékoztató a kis, közép, és mikrovállalkozások besorolásáról 
 

Vállalom,  hogy  a  támogatás  elnyerése  esetén  a  támogató  által  előírt  biztosítékot,  valamennyi ‐ jogszabály 
alapján beszedési megbízással megterhelhető ‐ fizetési számlámra vonatkozó pénzintézet által záradékolt 
felhatalmazó levelet benyújtom. 
 

Elsődleges bankszámlára vonatkozó adatok, ahova a támogatás utalását kéri: Sorsz. 

pénzintézetének neve:  számlaszáma: 

1.     

További bankszámla adatok, valamennyi számlaszámra vonatkozóan 
(a számlák darab számának megfelelően bővíthető) 

 

pénzintézetének neve:  számlaszáma: 

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
Kelt:…………………….., 20….év ………………..hó …..nap 
 
 

…………………………….. 
munkaadó aláírása 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton indulás  
lehetősége 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Jelenleg benyújtott bölcsődével kapcsolatos pályázatunk befogadásra került, döntés még nem 
született. A Pénzügyminisztérium által kiírt pályázat tartalmaz minimum 30 %-os önrészt.  A 
pályázattal kapcsolatos, a mai napon hatályos testületi döntés: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
47/2019.(III.13.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium által kiírt 
Bölcsődei fejlesztési program 2018 keretében „Új bölcsőde építése Rétságon” c. 
projekt beadásához határozatot hoz az alábbiak szerint: 
a. A Képviselő-testület jóváhagyja a projekt költségvetését bruttó 202.158.949.- Ft 

összegben. Vállalja, hogy a megvalósításhoz szükséges bruttó 106.158.949.- 
Ft önerőt a költségvetés terhére biztosítja. 

b. A Képviselő- testület jóváhagyja a projekt megvalósításának ütemezését, mely 
szerint a projekt kezdő dátuma 2019.07.01, befejezésének dátuma 2020.12.31. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ellenőrzéseket követő teljes forrás-
lehívásának a biztosítása érdekében lehetőség nyílik a TOP Éves Fejlesztési Keretének (ÉFK) 
jelentős keretemelésére, és ennek keretében a településnek lehetősége van pályázat benyújtá-
sára új, 24 férőhelyes bölcsőde építésére 100% támogatás mellett. Javaslom, hogy 24 férőhe-
lyes bölcsőde építésére e pályázati kiírásban meghatározott feltételek mellett nyújtsunk be pá-
lyázatot. A nagyobb bölcsőde tervei rendelkezésre állnak, áttekintés után az esetleges módosí-
tásokat kell csak átvezetni. 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület kérje fel Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-t. 
mint pályázatírót a TOP-1.4.1-19 pályázat elkészítésére, a 24 férőhelyes újépítésű bölcső-
de projekt előkészítéshez kapcsolódó összes tevékenység elvégzésére. 
 
Azt gondolom, hogy a 106 millió forintos önrész megtakarítás hosszú időre fedezetet nyújt majd 
a fenntartáshoz, működtetéshez.  
  



TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton indulás lehetősége 
                                                                                                                                                  2019. 06.28 -i Kt. ülésre 

2 
 

A jelenlegi pályázatban kért forrás biztosítását követően a korábban benyújtott pályázat vissza-
vonható. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. június 20. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

1. részben bemutatva 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férő-
helyek kialakítása, bővítése című pályázaton indulás lehetőségéről készített előterjesztést.  
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FELHÍVÁS 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése a megyékben való megvalósítására 

A Felhívás címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése  

A Felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-19 

Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az 
egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára

1
, 

a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi 
bölcsőde) való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a 
gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a központi költségvetési 
szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi 
tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek 
mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 

rendelkezésre álló forrás erejéig. 
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban 

meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának 
támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő 
gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. 

- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 
 

Jelen felhívás hozzájárul a Magyar Falu Program bölcsődefejlesztés alprogramjához.

                                                      
1
 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági 

feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben! 
2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

Felhívás további fejezeteiben! 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), 
valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi 
összesítők), amelyek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. 

A Felhívás, a szakmai mellékletek, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és kapcsolódó 
mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák 
a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban vagy a 
Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére 
kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási 
Útmutató, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek kapcsolódó dokumentumai esetén az Irányító 
Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, 
hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket! 

 

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

1.1. A felhívás indokoltsága és célja 

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven 
aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és 
az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 
fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a 
kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási 
szolgáltatások fejlesztése által. 

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok 
állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, 
amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális 
környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. 

A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű 
értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet 
folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként 
hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

Jelen Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini 
bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott 
szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők 
munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű 
térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. 

2017. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden olyan településen 
kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely 
formájának biztosítása – önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján –, ahol a 3 év alatti 
gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik. 

2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás, 
mely 70 ezer gyermeket érint (az érintett gyermekek 26%-a, mely 2,8%-kal több, mint az előző évi arány)

3
. 

Jelen Felhívás a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklését, valamint a 
települési önkormányzatok jogszabályból eredő kötelezettségük teljesítésének elősegítését hivatott 
szolgálni. 

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak 
a megvalósítását szolgálja. 

Jelen felhívás hozzájárul a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. 
határozat 1. b) bölcsődefejlesztés alprogramjához, a TOP területén lévő 5000 fő és ez alatti 
lakosságszámú települési önkormányzatok újonnan létrehozandó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
(bölcsőde, mini bölcsőde) létrehozásának és meglévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, 
mini bölcsőde) férőhelybővítésének támogatásával. 

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a 
fenti célkitűzésnek. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható 
költség alapon

4
 7,811 milliárd Ft. 

A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 7,811 milliárd Ft, amely mértéke minden 
esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre. 

                                                      
3
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyermnapkozbeni/kisgyermnapkozbeni16.pdf 

4
Az operatív programban rögzítettek alapján. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyermnapkozbeni/kisgyermnapkozbeni16.pdf
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A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható 
darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja. 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési 
Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I.18.) számú Kormányhatározatban 
szereplő éves fejlesztési keret alapján. 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 
896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 
óráig fogadják hívását. 

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

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell 
felelniük különösen a következőknek: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

3.1.1.  Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

A) Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde 
esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi 
bölcsőde indításával való – bővítése, melynek keretén belül támogatható: 

1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti 
fejlesztéseket), 

2) átalakítás, 
3) bővítés, 
4) indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel. 

B) Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása 
(beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újranyitását), melynek keretén 
belül támogatható: 

1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, 
épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), 

2) meglévő épület/helyiség átalakítása, 
3) meglévő épület/helyiség bővítése, 
4) új épület építése, 
5) ingatlanvásárlás. 

Jelen felhívás keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás 
létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben 
az legalább egy csoportszobával/egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez. 
Új férőhely létrehozását, vagy férőhelybővítést nem tartalmazó projektek nem támogathatók. 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

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

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

1) Akadálymentesítés – jelen felhívás 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek 
alapján. 

2) Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4. fejezetében 
az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján. 

3) Szórt azbeszt mentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az 
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján. 

4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése – jelen felhívás 3.4. fejezetében az 
energiahatékonysági szempontok érvényesítésére vonatkozó feltételek alapján. 

5) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján. 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt 
támogathatóak az alábbi tevékenységek: 

1) Eszközbeszerzés, beleértve: 
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: 

konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a bölcsődei nevelés-
gondozáshoz kapcsolódóan. 

b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték 
nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a bölcsődei nevelés-gondozási munkához 
kapcsolódóan. 

c) a járműbeszerzést (kizárólag bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítéshez kapcsolódóan, 
legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése támogatható, amennyiben a bölcsődei, mini bölcsődei 
ellátás megszervezésére társulás keretében kerül sor). 

2) Megújuló energiaforrások kialakítása 
3) A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és 

időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása 
4) Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-

fejlesztése, növelése). 
5) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése 
6) Babakocsi tároló létesítése 
7) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása 
8) Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás 

környezetében – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, 
vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja, a Felhívás 3.4. pont vonatkozó 
alpontjában található szabályok figyelembevételével. 

9) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása. 
10) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Felhívás 4.4.2. fejezetének 5.1. értékelési szempontja („A 
projektben legalább három választható tevékenység megvalósítása tervezett.”) előnyben részesítő 
értékelési szempontként jelenik meg.  

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 

Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti 
állami támogatásnak minősül, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására 
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi táblázatban szereplő jogcímeken, 
a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg. 
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Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória 

Elektromos járművek 
használatához szükséges 
alapvető töltő-infrastruktúra 
kiépítése 

255/2014. (X. 10.) Korm. 
rendelet 

4 § 4. pontja 

Csekély összegű támogatás 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez 
nyújtott beruházási támogatás 

A projekt benyújtását 
megelőzően a projekt 
előkészítésével kapcsolatban 
felmerült elszámolható 
költségek 

(amennyiben az EUMSZ 107. 
cikk (1) bekezdése szerinti  
állami támogatásnak minősülő 
támogatott tevékenységhez 
kapcsolónak) 

255/2014. (X. 10.) Korm. 
rendelet 

4 § 4. pontja 

Csekély összegű támogatás 

3.3. Nem támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében a 3.1.1. – 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más 
tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

1) Meglévő óvodai férőhelyek fejlesztése, új óvodai férőhelyek kialakítása; 
2) Nevelési-gondozási munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés (kivéve: a bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztését, kialakítását), tanulmányok, képzések 
lebonyolítása; 

3) Lakáscélú és egyéb nem bölcsődei ellátást biztosító ingatlan vásárlása/fejlesztése; 
4) Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése; 
5) Használt eszközök beszerzése. 

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással 
kapcsolatos elvárások 

3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások 

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 
szükséges: 

A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan: 

1) Egy projekt keretében igényelhető támogatás egy vagy több bölcsődei, mini bölcsődei csoport egy 
vagy több telephelyen való kialakítására, férőhelybővítésére, illetve egy vagy több családi bölcsődei 
szolgáltatás kialakítására, férőhelybővítésére. Bölcsőde, mini bölcsőde esetén a több telephelyet 
érintő fejlesztés esetén a legalább egy csoportszobával való férőhelybővítésnek minden telephely 
vonatkozásában teljesülnie szükséges. 

2) Jelen felhívás keretében kizárólag bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások 
kialakítása, illetve férőhelybővítése támogatott. Amennyiben a bölcsődei ellátások más 
intézménnyel (pl.: óvoda) egy épületben kerülnek elhelyezésre, kizárólag a bölcsődei ellátáshoz 
kapcsolódó helyiségek, épületrészek fejlesztése támogatható. A nem támogatható tevékenység, 
funkció esetén – ide nem értve a férőhelybővítéssel érintett bármely bölcsődei ellátási forma 
meglévő férőhelyeit is – az építési és kapcsolódó projekt-előkészítési és szolgáltatási 
költségeket a Felhívás 3.4.1.3. fejezet 2) alpontja alapján arányosítani szükséges. 

3) Az olyan közös használatú  helyiségekben (pl.: öltözők), ahol több szolgáltatás működik együtt és 
ezek között van olyan szolgáltatás, amely nem támogatható, és az arányosítás nem lehetséges a 
közös térhasználat miatt, ebben az esetben az ott lévő támogatható szolgáltatás miatt az adott 
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helyiség fejlesztése teljes mértékben támogatható, elszámolható. A közös helyiségben együtt 
működő szolgáltatások leírását és gyakorlati működésüket a megalapozó dokumentumban 
szükséges bemutatni. 

4) Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatóak, amelyek a felhívás célkitűzéseivel 
összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. A 
felhívás nem támogat olyan projektjavaslatokat, melyek kihasználatlan kapacitásokat, férőhelyeket 
eredményeznek. 

5) A fejlesztés nem eredményezheti  már meglévő funkcionális (nevelési-gondozási célú) 
helyiségek számának vagy területének csökkentését, ez alól kivétel lehet, ha a helyiségek 
mérete az átalakítással nem veszélyezteti a bölcsődei nevelést-gondozást. 

6) Ingatlanvásárlás kizárólag önkormányzatok részére, és csak kivételes esetekben lehetséges, ha a 
támogatást igénylő települési önkormányzat alá tudja támasztani, hogy nem áll rendelkezésére 
olyan ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna hasznosítani. Ennek szükségességét a 
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni! A megvásárolt ingatlan az önkormányzati 
törzsvagyon részét kell, hogy képezze és a projekt fenntartási időszakának végéig nem 
idegeníthető el. 

7) Önkormányzati tulajdonban lévő, korábban bölcsődeként működtetett, a támogatási kérelem 
benyújtásakor nem működő bölcsődeépület újra nyitása esetén a támogatási kérelem 
benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges, amely az épület bölcsődei funkcióval 
történő újra nyitásával kapcsolatos döntést tartalmazza. A határozatot a támogatási kérelemmel 
együtt szükséges benyújtani. 

8) A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse 
a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony 
bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi 
szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. 
Az intézkedés előnyben részesíti a hátrányos helyzetű településen megvalósuló projekteket: a 
beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. 
számú mellékletében meghatározott kedvezményezett/fejlesztendő/komplex programmal 
fejlesztendő járásokban vagy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás 
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében felsorolt 
kedvezményezett (társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett vagy 
jelentős munkanélküliséggel sújtott) települések egyikén valósul meg. 

9) Jelen felhívásra benyújtott projekt ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódhat, ezáltal hozzájárulva az 
integrált megvalósításhoz. A megvalósult/megvalósítandó ESZA fejlesztésre a megalapozó 
dokumentumban szükséges kitérni. 

10) A támogatási kérelem mellékleteként szükséges a tervezett beruházást bemutató helyszínrajz, 
vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal) és rövid műszaki 
leírás, valamint amennyiben releváns, a meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció 
benyújtása. 
A rövid műszaki leírásnak tartalmaznia kell: 

a) az épület és telekadatokat; 
b) a helyiséglistát m

2
 adatokkal; 

c) a tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírását külön részletezve az 
akadálymentesítési és energiahatékonysági beruházásokat. 

11) Az építési költségek esetében elvárás, hogy legkésőbb a projekt-előkészítésre vonatkozó 
mérföldkőig a teljes műszaki dokumentációval együtt csatolásra kerüljön olyan tételes tervezői 
költségvetés a kiviteli tervek alapján, amely az egyes tételek esetében a tervező által megjelölt 
normagyűjtemény kódjait is tartalmazza. 

12) A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba hasznos 
alapterületének gyermekenként legalább 3 m

2
-nek kell lennie. 

13) A bölcsődei, mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében legfeljebb nevelhető, gondozható 
gyermekek számára vonatkozó előírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és 
51/F. §-a tartalmazza. A Felhívás keretében a fejlesztéssel (beleértve a felújítás, átalakítás, új 
építés, bővítés eseteit is) érintett csoportszobának: 
- bölcsőde esetében legalább 12 fő legfeljebb 14 fő, 
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- mini bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 8 fő, 
- családi bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 7 fő  

befogadására kell alkalmasnak lennie. 

14) Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén a bővítés minimális mértéke – a támogatási kérelem 
benyújtása szerinti kiinduló állapothoz képest – legalább egy bölcsődei, mini bölcsődei 
csoportszoba, vagy egy új családi bölcsőde létrehozása. 

15) Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök 
listáját a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza. 

16) Szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos előírások: 
a) Meglévő bölcsődei intézmény/szolgáltatás fejlesztése (férőhelybővítése) esetén a szolgáltatói 

nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó fogadható el. 
b) Új intézmény/szolgáltatás létrehozása esetén a projekt záró beszámoló elfogadásának 

feltétele a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése. 

17) Új épület építésére új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás 
létrehozása esetén kerülhet sor, amennyiben:  

a) a támogatást igénylő nem rendelkezik az intézmény/szolgáltatás létesítéséhez szükséges 
épülettel, vagy 

b) rendelkezik a szükséges épülettel, de az nem bővíthető, gazdaságos átalakításra 
alkalmatlan. 

Nyilatkoznia szükséges a támogatást igénylőnek, hogy nem rendelkezik az intézmény/szolgáltatás 
létesítéséhez szükséges épülettel, továbbá azt a tényt, hogy valamely ingatlan nem bővíthető, 
gazdaságos átalakításra alkalmatlan, tervezői nyilatkozattal szükséges igazolni. (Nyilatkozatok, 
igazolások új épület építése esetén) 

18) Ingatlankiváltás esetén: 
- a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni, hogy a kiváltandó telephely meglévő 

férőhelyszámának megtartása indokolt-e, vagy a jövőben az új telephely vonatkozásában 
várhatóan növekszik-e az igény a férőhelyekre; 

- a létesítendő/bővítendő épületnek/épületegyüttesnek legalább a kiváltandó telephely 
épületének/épületeinek minden bölcsődei tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljes 
körűen el kell látnia, tehát az új építés/bővítés az adott tevékenységhez kapcsolódó feladat-, 
kapacitás- és funkciócsökkenést nem eredményezhet, továbbá az új építésű épületnek meg 
kell felelnie a hatályos jogszabályok és a szabványok előírásainak. 

Ingatlankiváltás esetén – még akkor is, ha a kiváltott funkció a bölcsődei intézmény, szolgáltatás 
már meglévő telephelyén bővítés során kerül kialakításra – a támogatást igénylőnek a kiváltott 
ingatlan vonatkozásában igazolnia szükséges az új építés/ingatlankiváltás feltételeinek meglétét. 
Ingatlankiváltás esetén is kötelező bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával 
való, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való bővítése. Kizárólag 
meglévő bölcsődei férőhelyek ingatlankiváltással való fejlesztése nem támogatható. 

19) Bölcsődei módszertani szakértő bevonására vonatkozó előírások: 
a) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (kizárólag bölcsőde és mini bölcsőde) kialakítását és 

férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe 
bölcsődei módszertani szakértő bevonása kötelező. 

b) A bölcsődei, mini bölcsődei ellátásokra kijelölt módszertani szervezetet a Magyar Bölcsődék 
Egyesületét (a továbbiakban: módszertani szervezet) szükséges megkeresni, mely az adott 
területen kijelöli az a) pontban meghatározott szakértőt.  
Magyar Bölcsődék Egyesületének elérhetőségei:  
- email: mbemodszertana@gmail.com 
- székhelye: 1119 Budapest, Tétényi út 46/48. 

c) A bölcsődei módszertani szakértő együttműködéséről szóló emlékeztetőt a projekt záró 
beszámolóhoz szükséges benyújtani. 

d) A megalapozó dokumentum mellékleteként szükséges benyújtani azt a megállapodást, 
amelyet a támogatást igénylő és a módszertani szervezet kötött. A megállapodás tartalmazza 
azon feladatokat, amely a projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételre 
vonatkozik.   

mailto:mbemodszertana@gmail.com
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20) Bölcsődére vonatkozó további szabályok: 
a) A bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak megfelelően 

átalakított épületben. 
b) A bölcsőde tervezésére, illetve más épületből történő kialakítására, átalakítására vonatkozó 

előírások megtalálhatóak: 

- a nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló szabványban (hivatkozási szám: 
MSZE 24210-1:2012), 

- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK), valamint 

- a vonatkozó szakmai ágazati jogszabályban
5
. 

A bölcsőde tervezésénél, új építésénél, fejlesztésénél, illetve más épületből történő 
kialakításánál, átalakításánál az OTÉK előírásainak és az MSZE 24210-1:2012 szabványnak, 
vagy azzal egyenértékű építési és műszaki megoldásnak az alkalmazásával kell eljárni, azzal 
a feltétellel, hogy a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3 
m

2
/gyermek. Azt, hogy a fejlesztéssel megvalósuló épület létesítése, kialakítása mely építési 

és műszaki előírásoknak felel meg, a műszaki dokumentációhoz mellékletként csatolt 
tervezői nyilatkozattal kell igazolni. 

c) A megalapozó dokumentumban igazolni szükséges a bölcsőde 
létrehozásának/férőhelybővítésének szükségességét az alábbi szempontok bemutatásával: 
- a beruházással érintett település bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását 

biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát, valamint azok férőhelyszámát 
(amennyiben releváns);  

- a beruházással érintett település 20 km-es vonzáskörzetének bölcsődei, valamint a 3 
éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát. 
Amennyiben más településről jelentkező igényt is beszámítanak, akkor mindenképpen 
szükséges bemutatni, hogy a bevont települések tekintetében a férőhelyek hogyan 
alakulnak, illetve, hogy ezen települések esetében nem kíván(nak) férőhelyet bővíteni 
vagy amennyiben igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott; 

- a település összes bölcsődei intézményének férőhelyeit, kapacitás kihasználtságukat 
az elmúlt 3 év tekintetében (amennyiben releváns); 

- a bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát
6
 (az elmúlt 3 évben, 

ha releváns); 
- a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket; 
- a településen élő 3 éven aluli gyermekek számának alakulását az elmúlt 3 évben; 
- a településen élő 3 éven aluli gyermekek számát (az adott évben), valamint ezen belül 

a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát. 

21) Mini bölcsődére vonatkozó további szabályok: 
a) A mini bölcsőde működhet egy bölcsődének épült épületben vagy a mini bölcsődei 

funkciónak megfelelően átalakított épületben. 
b) A mini bölcsőde tervezésénél, új építésénél, fejlesztésénél, illetve más épületből történő 

kialakításánál, átalakításánál az OTÉK előírásainak az alkalmazásával kell eljárni. 
c) A megalapozó dokumentumban igazolni szükséges a mini bölcsőde 

létrehozásának/férőhelybővítésének szükségességét az alábbi szempontok bemutatásával: 

- a tervezett ellátási területen működik-e a 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
elhelyezését szolgáló intézmény, vagy szolgáltatás. Ha igen, a már működő 
szolgáltatások milyen kapacitással állnak rendelkezésre az igénybevevők számára. 

- a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma (az adott évre vonatkozóan), ezen 
belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

- amennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az ellátás 
megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült igények 
bemutatása. 

22) Családi bölcsődére vonatkozó további szabályok: 
a) A családi bölcsőde működhet – a felhívás szempontjából támogatható – bölcsődei funkciónak 

megfelelően kialakított helyiségben. 

                                                      
5
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

6
 Az adott intézményben rendelkezésre álló adatok alapján szükséges bemutatni: összevetve a jelentkezőket és hogy ahhoz képest 

hányat tudtak felvenni a rendelkezésre álló férőhelyek alapján. Ezt kérjük a megalapozó dokumentumban szövegesen vagy táblázat 
formájában bemutatni. 



12 
 

b) A megalapozó dokumentumban igazolni szükséges a családi bölcsőde 
létrehozásának/férőhelybővítésének szükségességét az alábbi szempontok bemutatásával: 

- a tervezett ellátási területen működik-e a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézmény, vagy szolgáltatás. Ha igen, a már működő szolgáltatások milyen 
kapacitással állnak rendelkezésre az igénybevevők részére. 

- a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma (az adott évre vonatkozóan), ezen 
belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

- amennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az ellátás 
megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült igények 
bemutatása. 

B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan: 

1) Akadálymentesítés: 
a) Épület bővítése, felújítása, átalakítása esetén a beruházásnak az alábbi, 

akadálymentesítési követelményeknek kell megfelelni: 
Biztosítani szükséges: 
- az intézményhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan legalább egy akadálymentes 

parkolót, 
- az épület főbejáratának vagy egy másik bejárat akadálymentesítését (elérési 

útvonal biztosításával), 
- egy akadálymentes mosdó kialakítását (elérési útvonal biztosításával): 

Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes 
mellékhelyiség a földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell 
kialakítani. Ebben az esetben meg kell oldani az épületszintek közötti akadálymentes 
közlekedést is. Az akadálymentes mellékhelyiség földszinten történő 
kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást kell benyújtani. 

- projektarányos akadálymentesítést: Ez festés/mázolásnál a vakok és gyengén látók 
érdekében, a megfelelő színkontrasztok kialakítását jelenti (nyílászáró 
tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása). Elektromos 
hálózat teljes felújításánál pl.: a helyiségek kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára 
elérhető magasságba kell áthelyezni. 

A tervezés és megvalósítás során kötelező az OTÉK akadálymentesítés szempontjából 
releváns előírásainak betartása. 
Az előírások betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás mellékletét képező 
„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c. 
dokumentum nyújt segítséget. 
Az akadálymentesítés részleges kialakítása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges: 
- amennyiben a műszaki adottságok alapján nem megfelelően biztosítható a fejlesztés 

akadálymentes kialakítása. Erről a rehabilitációs környezettervező 
szakmérnöknek/szakértőnek és tervezőnek együttesen szükséges nyilatkoznia. 

- az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki 
környezetben elhelyezkedő épületek esetén. Továbbá az általános hatáskörű építési 
igazgatás által kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi védelem alatt álló 
objektumok esetében. (Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről) 
A fenti esetekben is törekedni kell az akadálymentesítésnek legalább részleges, az 
örökségi értékek sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására. A részletesebb 
szabályokat a jelen Felhívás mellékletét képező „Akadálymentesítési feltételek az 
örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében” című dokumentum 
tartalmazza. 

b) Új építés esetén teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell 
megvalósítani. 
Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének 
az OTÉK előírásainak kell megfelelni. 

c) Bővítés, felújítás, átalakítás és új építés esetén egyaránt csak olyan projektjavaslatok 
valósíthatók meg, amelyek építési dokumentációja és/vagy építési engedélyezési 
tervdokumentációja, illetőleg az alapján, az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és 
végrehajtható építési engedélye megfelel a hatályos OTÉK előírásainak. Az építési 



13 
 

szabályoknak való megfelelést az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és hatályos 
építési engedély bizonyítja. 

d) Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az 
alábbiak szerint: 
- A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési 

tervfejezetet szükséges benyújtani. 
- A kivitelezés végén nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés 

megvalósulásáról a projekt záró beszámolóban. 

2) Infokommunikációs akadálymentesítés: 
Amennyiben az adott projekt esetében az intézmény/szolgáltatás weboldalának kialakítása, 
fejlesztése is tervezett, kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés projektarányos 
megvalósítása, amely a Felhívás szempontjából kizárólag a weboldalak akadálymentesítését 
jelenti. 
Az akadálymentes weboldalak kialakításával, fejlesztésével kapcsolatban a „Segédlet a 
közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtéséhez” c. dokumentum nyújt segítséget, továbbá informatikai szakember felkeresése 
szükséges a megfelelő megvalósítás érdekében, melyet a szakember nyilatkozatával (Informatikai 
szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről) szükséges 
alátámasztani a projekt megvalósítása során, de legkésőbb a projekt zárásakor. 
„Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtéséhez” c. dokumentumban meghatározott minimum feltételek az akadálymentes 
weboldal kialakításával, fejlesztésével kapcsolatban az alábbiak: 
- Az egyetemes tervezés alapján az összes felhasználó számára elérhetővé kell tenni a 

szervezet weboldalának megfelelő használatát. A közös, normál weboldalnak szükséges 
akadálymentesen működnie, nem pedig egy külön akadálymentes verzió létrehozása a cél, 
amely csak a látássérülteket segíti. 

- Az akadálymentes weboldal szabványa a WCAG 2.0, melynek minimum szintjét az „A” 
szintet szükséges elérni. 

- A HTML és CSS forráskód szabványossága. 

3) Azbesztmentesítés: 
Amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy a támogatást 
igénylő számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége elszámolható a 
projektben. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak 
mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt költségvetésében. 

4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése: 
Az energiahatékonysági szempontok érvényesítése jelen Felhívás keretében horizontális 
követelményként kerül teljesítésre. A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális 
beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíthetőek az 
energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai az épületek külső határoló szerkezeteinek 
korszerűsítése (pl.: utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje) és/vagy a fűtési és/vagy HMV 
(használati meleg víz) rendszer korszerűsítése révén. 
A megvalósuló tevékenységek tekintetében releváns esetben kötelezően alkalmazandó a Felhívás 
3.4.1.3. fejezet 2) alpontjában meghatározott költségarányosítás. 
Amennyiben a fejlesztéssel (felújítással, átalakítással, bővítéssel, új építéssel) érintett épület az 
épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozik, úgy arra vonatkozóan a rendeletben foglalt előírások, továbbá az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet fejlesztés időpontjában 
hatályos szabályozása alkalmazandók. 
A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való 
megfelelősségét tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az első mérföldkőig. 

C) A választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan: 

1) Eszközbeszerzés, beleértve: 
a) Bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: 

fejlesztő eszközök) beszerzése abban az esetben támogatható, amennyiben azok 
közvetlenül a bölcsődei neveléshez-gondozáshoz kapcsolódnak. 
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Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal 
rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3 év alatti korosztály) 
igényeinek megfelelnek. 
Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges berendezési tárgyakat, eszközöket 
és felszerelések jegyzékét a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete 
tartalmazza.  
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Felhívás keretében egyszer használatos, valamint 
használt eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályban szereplő ilyen jellegű 
tételek beszerzésére támogatás nem igényelhető. 

b) Informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték 
nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése abban az esetben támogatható, 
amennyiben azok a bölcsőde nevelési munkájához kapcsolódnak. 

c) Járműbeszerzés bölcsődék és mini bölcsődék esetében az alábbi feltételekkel támogatható: 
- Járműbeszerzés kizárólag bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítés esetén 

támogatható, amennyiben a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás megszervezésére 
társulás keretében kerül sor. 

- Projektenként egy darab legfeljebb 15 személyes kisbusz beszerzésére van lehetőség, 
maximum bruttó 20 millió Ft/db értékben, melybe beleértendő az üzembe helyezés 
költsége. 

- Kizárólag új jármű beszerzése támogatható, és a jármű beszerzés egyedül hivatalos 
magyarországi márkakereskedői hálózatból megengedett! 

- Kisbusz beszerzése esetén az alapfelszereltségen kívül egy garnitúra téligumi, 
légkondicionáló berendezés, vonóhorog, valamint biztonsági gyermekülések 
beszerzése támogatható, amelyek a beszerzett gépjármű vételárába beleszámítanak. 

- A járműbeszerzést a megalapozó dokumentumban szükséges indokolni. 
A projekt keretében beszerzendő eszközöket a Beszerzendő eszközök listája c. dokumentumban 
szükséges feltüntetni.  

2) Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet kialakítása abban az esetben támogatható, 
amennyiben a szolgáltatás a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatás (bölcsőde, mini 
bölcsőde, családi bölcsőde) alapfeladatát nem veszélyezteti és a szolgáltatás térítési díja a 
szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű. 

3) A játszóudvart úgy kell kialakítani, hogy alapterülete lehetővé tegye a bölcsődei gyermekcsoport 
egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti tevékenységét. 
Amennyiben a többcélú óvoda-bölcsődeként működő bölcsőde vagy mini bölcsőde az óvoda 
épületében kerül kialakításra, az udvaron elkülönített játszórészt kell kialakítani a 3 éven aluli 
gyermekek számára. 

4) A Felhívás keretében kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi 
létesítmények tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak (a továbbiakban: ÚME) megfelelő kerékpár 
támaszok és tárolók kiépítése, továbbá jelenleg az útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő 
támaszok és tárolók ÚME paraméterek szerinti korszerűsítése támogatható. 

5) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes 
parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása támogatható. Indokolt esetben a hatályos 
jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely 
létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni és 
alátámasztani. 

6) Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás 
környezetében az alábbiak szerint támogatható: 

a) „A” típusú (normál)töltőberendezés esetén: 
- 2 x legfeljebb 22 kW teljesítményű (azaz két 22 kW-os töltést tud kiszolgálni 

egyszerre); 
- töltőoszloponként legalább 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel; 
- a töltőnek intelligens (kommunikációs modullal rendelkezik) hálózati csatlakozásra és 

intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú 
kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett 
energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk 
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul 
segítségével; 
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- OCPP 1.6 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve); 
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.: TÜV tanúsítvány) és 

a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011); 

- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania (RFID, mobil applikáció vagy NFC). 

b)  „B” típusú (normál) töltőberendezés esetén: 
- 2 x 11 kW teljesítményű (azaz két 11 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre); 
- töltőoszloponként legalább 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel; 
- a töltőnek intelligens (kommunikációs modullal rendelkezik) hálózati csatlakozásra és 

intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú 
kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett 
energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk 
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul 
segítségével; 

- OCPP 1.6 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve); 
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.: TÜV tanúsítvány) és 

a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011); 

- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania ((RFID, mobil applikáció vagy NFC). 

c)  „C” típusú (villám) töltőberendezés esetén: 
- legalább 45 kW teljesítményű; 
- 1 db „CHAdeMO” + 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált, legalább 

4 méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót is 
biztosítani kell; 

- a töltőnek intelligens (kommunikációs modullal rendelkezik) hálózati csatlakozásra és 
intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú 
kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett 
energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk 
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul 
segítségével; 

- OCPP 1.6 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve); 
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.: TÜV tanúsítvány) és 

a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011); 

- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania; 

- az AC és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell. 

d) „D” típusú (villám) töltőberendezés esetén: 

- legalább 22 kW teljesítményű; 
- 1 db „CHAdeMO” és/vagy 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált, 

legalább 4 méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót 
is biztosítani kell; 

- a töltőnek intelligens (kommunikációs modullal rendelkezik) hálózati csatlakozásra és 
intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú 
kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett 
energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk 
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul 
segítségével; 

- OCPP 1.6 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve); 
- egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas; 
- a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.: TÜV tanúsítvány) és 

a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC 
61439:2011); 

- a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható 
technológia alapján kell tudnia biztosítania. 
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A fenti töltőberendezések telepítése multifunkciós töltőberendezésekkel (pl.: parkolóórával 
kombinált töltő; wi-fi szórás biztosítása; „smart” közvilágítás megvalósítása, egyéb szenzorok 
elhelyezése, SOS gomb, stb.) is megoldható; parkolóórával kombinált berendezés csak díjköteles 
parkolási övezetekben telepíthető a támogatásból. 

A telepítés helyszínét a következők figyelembe vételével kell kialakítani: 
a) Töltőoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig Töltőponttá kell alakítani. (Töltőpont: 

normál vagy nagy teljesítményű elektromos töltőállomás telepítési helyszíne, melybe 
beleértendő a jelen kiírásban szereplő „A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” töltőberendezés 
megvalósítása esetén töltőoszloponként a 2 db elektromos autó részére szolgáló 
parkolóhely; továbbá a Töltőoszlop,  illetve Multifunkciós berendezés kihelyezéséhez 
szükséges földterület.) 

b) A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy útburkolat-bontás nélkül, vagy minimális 
útburkolat-bontással kialakítható legyen a későbbiekben a töltőoszlop közelében egy másik 
töltőoszlop is. 

c) A Töltőpontot a település frekventált pontjain, megkülönböztetés nélkül mindenki számára 
folyamatosan elérhetően kell kialakítani a következő szempontok figyelembevételével: 

1. zártsorú beépítési övezetben történő telepítés, vagy 
2. lakos-sűrűség, továbbá a Támogatást igénylő területén már meglévő és a kialakításra 

kerülő töltőhelyek egyenletes lefedettségre való törekvés, és forgalomtechnikai 
követelmények. 

Az üzemeltetést a következők figyelembe vételével javasolt kialakítani: 
Az elektromos töltőállomás csatlakozzon központi töltésmenedzsment IT rendszerhez, amelynek 
segítségével az elektromos töltőállomás monitorozása és vezérlése megvalósítható, továbbá a 
potenciális ügyfelek tájékozódhatnak az elektromos töltőállomás státuszáról (működés, foglaltság, 
hibajelzés stb.). 

7) Az intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása során alkalmazni szükséges 
Felhívás 3.4. pontjában meghatározott az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó 
előírásokat. 

D) Műszaki-szakmai eredmények: 

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített – projekt szempontjából releváns – 
szakmai célok teljesülésére szükséges vállalást tenni: 

Megvalósítandó műszaki-szakmai 
eredmény megnevezése 

A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások 
száma 

A tulajdonság számszerűsíthető 
célértéke 

Adott projekt alapján 

Mértékegység db 

Igazolás módja 
Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési 
engedély) 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai 
eredmény megnevezése 

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új 
férőhelyeinek száma 

A tulajdonság számszerűsíthető 
célértéke 

Adott projekt alapján 

Mértékegység db 

Igazolás módja 
Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési 
engedély) 

 

Megvalósítandó műszaki-szakmai 
eredmény megnevezése 

Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében 
újonnan létrehozott munkahelyek száma 

A tulajdonság számszerűsíthető 
célértéke 

Adott projekt alapján 

Mértékegység db 

Igazolás módja 
Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési 
engedély) 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől 
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett 
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában! 

3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos elvárások 

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése 
érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a 
környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes 
ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében. 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

1) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a 
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett 
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget 
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni. 

2) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 
vonatkozó meglévő előítéleteket. 

3) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor 
a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és 
férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. 
(információ: http://www.etikk.hu) 

4) A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész 
építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés. 

5) Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az  igénylőnek igazolnia kell a 
helyi  esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. (A Projekt 
adatlapon szükséges megjeleníteni!) 

6) Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi 
állami tulajdonban álló jogi személy, az  igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét 
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. 
§-nak megfelelően. (A Projekt adatlapon szükséges megjeleníteni!) 

7) Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen be kell 

mutatni. 

3.4.1.3. Egyéb elvárások 

1) Költség-haszon elemzés készítésére vonatkozó elvárások: 
- Az 1303/2013 EU rendelet (CPR.) 61. cikkelye szerint azon 300 millió Ft-ot meghaladó 

összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket 
követően nettó bevételt termelnek költség-haszon elemzést szükséges készíteni. A 
„nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért közvetlenül a 
felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra 
használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából 
vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a 
működési költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére 
fordított költségek levonásával. A művelet következtében megvalósuló működési költség-
megtakarításokat úgy kell kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve, ha ezeket a működtetésre 
irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi. 

- Költség-haszon elemzést szükséges készíteni a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet jelen 
Felhívás 3.2. fejezetében felsorolt jogcímek alapján megvalósuló beruházásoknál, 
amennyiben azt a támogatási kategóriákra vonatkozó előírás szükségessé teszi (pl.: a 
helyi infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén). 

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404
http://www.etikk.hu/


18 
 

- A megalapozó dokumentum és a költség-haszon elemzés közös fejezeteit a megalapozó 
dokumentumban szükséges szerepeltetni. 

- A 300 millió Ft teljes elszámolható összköltség alatti projektek esetén nem kötelező a 
költség-haszon elemzés elvégzése, elegendő a projekt pénzügyi fenntarthatóságának 
bemutatása a megalapozó dokumentumban. 

2) Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, 
épületrészek, egyéb építési munkák költségeinek arányosítása: 
Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt 
bölcsődei ellátáson túl egyéb tevékenységeknek, az alábbi módon szükséges az építési és 
kapcsolódó projektelőkészítési és szolgáltatási költségeket arányosítani: 

- A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl.: külső homlokzat, 
tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint 
támogatott tevékenység(ek) helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az 
elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó 
alapterületének (m

2
) arányában. 

- Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös 
helyiségek figyelembe vétele nélkül):  

 

Pl.: támogatható helyiség: 30 m
2
, nem támogatható helyiség: 50 m

2
, közös helyiség: 20 m

2
. 

Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)=0,375, a közös használatú 
helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. 

- A m
2
 alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez 

szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően 
kapcsolódó fejlesztésekre. 

- Az arányosítás minden építéshez kapcsolódó egyéb releváns költség tekintetében 
kötelezően alkalmazandó, beleértve a projektelőkészítés (pl.: tervezési díjak), és a szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl.: műszaki ellenőrzés) költségeit is: ezek a 
költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatóak el. 

- A fenti módszertan alapján szükséges az épületeket érintő építési tevékenységek mellett az 
egyéb építési munkák arányosítása is, amennyiben releváns (pl.: kerítés építés, 
udvarrendezés, parkoló építések). 

3) Ingatlankiváltás: 

Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, vizsgálni szükséges a 
kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során – 
esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – a kérelmezőnél 
bevétel keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő költség-haszon 
elemzésben számolni szükséges. 

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások 

A projekt ütemezett megvalósítása érdekében mérföldköveket szükséges meghatározni. A támogatást 
igénylő által a költségvetésben betervezett tevékenységek, illetve elszámolható költségek áthúzódhatnak 
a mérföldköveken. 

A mérföldkövek átcsoportosíthatóak, összevonhatóak (amennyiben több mérföldkő teljesítése egybeesik), 
figyelembe véve a mérföldköveknél előírt határidőket.  

Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni. 

A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében a projekt 
megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 10 mérföldkő tervezhető. 

A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében a projekt 
megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 10 mérföldkő tervezhető. 
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Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők: 

1. mérföldkő: 
A Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig be kell 
tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel teljesül a tervkészítésekre vonatkozó jogszabályi elvárás, 
a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt. 
A mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan az alábbiak benyújtása szükséges: 

a) Engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti 
azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés (amennyiben releváns) 

b) Jogerős építési engedély (amennyiben releváns) 
c) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén (amennyiben releváns) 
d) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni 

szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös 
fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről (amennyiben releváns) 

e) Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns): Az országos műemléki 
védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő 
épületek, továbbá a helyi védelem alatt álló objektumok mentesülésére vonatkozó tervezői 
nyilatkozat 

f) Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen 
végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelősségéről 

g) Arányosítás alátámasztására készített kimutatás aktualizálása (amennyiben releváns) 
h) Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns) 
i) Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns): A projekt megvalósítási helyszínére 

vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per és igénymentesség 
igazolását, stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően rendezni szükséges. 

2. mérföldkő: 
Közbeszerzés lefolytatása (amennyiben releváns): A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a 
Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni. 
Benyújtandó dokumentumok: közbeszerzések dokumentumai (amennyiben releváns) 

3. mérföldkő – 5. mérföldkő: 
A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében a 
kivitelezési munkálatokról (pl.: építés, felújítás, bővítés) a beruházás 50%-os, 75%-os és 100%-os 
készültségi szintjénél egy-egy önálló teljesítési mérföldkőként jelenteni szükséges. 
A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében 
elegendő két mérföldkő tervezése is, a kivitelezés 50%-os és 100%-os készültségi fokánál. 
Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés 
igazolások, stb. 

6. mérföldkő: 
A projekt fizikai befejezését önálló mérföldkőként szükséges betervezni. A mérföldkövet a projekt 
fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 
Benyújtandó dokumentumok:  

- műszaki ellenőr beszámolója, 
- fotódokumentáció, 
- teljesítés igazolások, 
- Bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető (amennyiben 

releváns), 
- Informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről 

(amennyiben releváns), 
- Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns), 
- Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum, 
- egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.). 

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési 
kötelezettségre vonatkozó elvárások 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló 
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása 
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. 
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A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található. 

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások 

Jelen felhívás esetében nem releváns.  

3.5. A projektvégrehajtás időtartama 

3.5.1. A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető, de a 
projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak 
elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Megkezdett projekt abban az 
esetben részesülhet támogatásban: 
- ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek, 
- nem helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást. 

A 3.2. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a 
támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek – 
figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra – kizárólag a csekély összegű (de minimis) 
támogatás keretében számolhatók el. 

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

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, 
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni. 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés 
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 
hónap áll rendelkezésre. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 
támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 
minősül. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. 
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
végső határideje 2022. december 31. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap. 

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott 
támogatással el kell számolni. 

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.6.1. A projekt területi korlátozása 

A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti 
megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe. 
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3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a 
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően 
rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó 
rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb az első mérföldkő teljesítéséig. 

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

3.7.1. Indikátorok 

Indikátor neve Alap Mértékegység Típusa
7
 Célérték Azonosító 

Újonnan létrehozott, 0-3 éves 
gyermekek elhelyezését biztosító 
férőhelyek száma 

ERFA db 
OP 

kimeneti 
- PO21 

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma

8
 

ERFA db 
OP 

kimeneti 
- PO20 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy jelen felhívásra benyújtott támogatási 
kérelmekben az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek 
száma” c. indikátor esetében kötelező minden esetben vállalást tenni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett 
kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a 
támogatási szerződésben. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, 
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás 
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. 
rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-
indikátorok esetében. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai 
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki, 
szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont 
c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk. 

3.7.2. Szakpolitikai mutatók 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 
esetén 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

3.8. Fenntartási kötelezettség 

                                                      
7
 Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény 

8
 Eredményességmérési keret indikátor 
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A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 
foglaltaknak. 

3.9. Biztosítékok köre 

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

3.10. Önerő 

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

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

4.1. Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények, szolgáltatások 
fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az 
alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak: 

a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31); 
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327); 
c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373); 
d) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55); 
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil 

szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569); 
f) Közalapítvány (GFO 561); 
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599); 
h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11

9
).  

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény, szolgáltatás fenntartója, amennyiben a lehetséges 
támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézmény, szolgáltatás fenntartója különbözik az 
intézménynek, szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosától, abban az esetben az épület 
tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor. 

A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek, szolgáltatásnak helyt adó épület tulajdonosa, 
amennyiben a tulajdonos és a fenntartó is a fenti támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az 
intézménynek helyt adó épület tulajdonosa különbözik az intézmény fenntartójától, abban az esetben az 
intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor. 

Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés, és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a 
támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a fenntartó jogosult. A 
fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-
2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására: 
- Megyei önkormányzat (GFO 321) 
- Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) 
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy 

önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni 
részesedéssel rendelkezik. 

- Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve 
vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

                                                      
9
Amennyiben a tulajdoni hányada eléri az 51%-ot. 
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4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem 
ítélhető meg támogatás: 

1) Azon támogatást igénylő részére: 
a) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló 
helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban). 

b) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti 
esélyegyenlőségi tervvel. 

2) Azon támogatási kérelemre: 
a) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 
b) Amely nem tartalmazza új férőhely létrehozását (új intézmény/szolgáltatás kialakítását, vagy 

meglévő bölcsőde férőhelybővítését). 
c) Amennyiben férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén a bővítés minimális mértéke nem éri el 

– a támogatási kérelem benyújtása szerinti kiinduló állapothoz képest – a legalább egy 
bölcsődei, mini bölcsődei csoportszobát, vagy egy új családi bölcsőde létrehozását. 

d) Amely annak a bölcsődei ellátás valamely formájának a fejlesztésére irányul, amely korábban 
a Strukturális Alapokból a bölcsődei ellátás fejlesztésére – az adott épületre/épületrészre – 
vonatkozóan támogatásban részesült és kötelező fenntartási ideje még nem járt le. Ez alól 
kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény az intézmény/szolgáltatás 
meglévő kapacitásainak bővítésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. 
A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a 
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 

e) Amely annak a bölcsődei ellátás valamely formájának a fejlesztésére irányul, amely az adott 
épületre/épületrészre hazai forrás keretében támogatásban részesült, vagy folyamatban van 
a támogatása, kivéve akkor, ha a kedvezményezett a két projekt fejlesztésének tartalmát és 
indikátorvállalásait lehatárolja és ezt a megalapozó dokumentumban bemutatja. 

3) Csekély összegű támogatás esetén: 
a) Azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának 
nem tett eleget. 

b) Olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

4) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 
a) Nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére

10
. 

                                                      
10

 Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: olyan vállalkozás, amely tekintetében a következő feltételek közül legalább egy fennáll: 

a) Korlátolt felelősségű társaság esetén (kivéve a kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatfinanszírozási 
támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan 
KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra 
jogosultak) jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban az esetben fordul elő, 
ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden olyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének 
tekintenek) történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik. E rendelkezés 
alkalmazásában a „korlátolt felelősségű társaság” különösen a 2013/34/EU irányelv (1) I. mellékletében említett vállalkozástípusokat 
jelenti, és a „jegyzett tőke” adott esetben magában foglal minden részvénytőkét. 
b) Olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében (kivéve a 
kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első 
kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által 
végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak), a társaság könyveiben kimutatott tőkének több m int 
fele nincs meg a felhalmozott veszteségek miatt. E rendelkezés alkalmazásában a „társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan 
felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében” különösen a 2013/34/EU irányelv II. mellékletében említett 
vállalkozástípusokat jelenti. 
c) Amennyiben a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a 
feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak. 
d) Amennyiben a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy szüntette meg a 
kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik. 
e) Olyan vállalkozás esetében, amely nem kkv, amennyiben az elmúlt két évben: 
1. a vállalkozás könyv szerinti adósság-saját tőke aránya 7,5-nél magasabb volt; és 
2. a vállalkozás EBITDA-val számolt kamatfedezeti rátája nem érte el az 1,0 értéket. 
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b) Azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának 
nem tett eleget. 

c) Olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 
d) Dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás. 
e) Olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb 

cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható 
támogatás. 

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó 
területspecifikus mellékletében található. 

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok 

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/A. § (2) bekezdése 
alapján, területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. 

A projektekről standard eljárásban születik döntés. 

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt. 

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

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

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

Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot 
hív össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek 
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak. 

4.4.2. Kiválasztási kritériumok 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 
kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: 

a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás 
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben 
benyújtásra került. 

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

c) A támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe 
tartozik. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem 
felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be. 
b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF c. 

dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére 
hiánytalanul választ ad. 

c) A támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai 
egyezőek. 



25 
 

d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán 
belül van. 

e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek. 
f) A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a település Helyi Esélyegyenlőségi 

Programja (HEP) vagy a költségvetési szerv, többségi állami tulajdonban álló jogi személy 
esetén esélyegyenlőségi terve elkészült. 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 
meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló 
dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal 
hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

Az értékelés megfelelt/részben megfelelt/nem felelt meg/nem releváns válasszal történik, a 
„megfelelt” válasz 1, a „nem felelt meg” és „nem releváns” válasz 0, a „részben megfelelt” válasz 
0,5 pontnak számít. 

A „megfelelt”, „nem felelt meg”, vagy „részben megfelelt” választ a szakmai értékelőnek részletes 
indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján 
nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, 
akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a támogatást igénylőnek. A tisztázó kérdés 
megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a 
kérelmező a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem 
egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre álló 
információk alapján kerül értékelésre. 

„Részben megfelelt” és „nem felelt meg” válasz esetén a szakmai értékelő támogatási 
szerződéskötési feltételt szabhat az adott szempont teljesülésére. 

Amennyiben az alábbi IH szempontok alapján a kérelem nem éri el a minimum 8 pontot, a 
kérelem támogatásra nem javasolható. 

Amennyiben a 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., vagy 3.1. pontok valamelyikében az értékelési szempont „nem 
felelt meg” minősítést kap, abban az esetben az Irányító Hatóság a támogatási igénylést 
elutasítja. 

 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / 
Részben megfelelt 
/ Nem felelt meg / 

Nem releváns) 

1.  Illeszkedés a TOP céljaihoz  

1.1.  

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekeket nevelő szülők 
munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás 
növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével, ellátáshoz való jobb 
hozzáférés biztosításával. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

2.  Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság  

2.1.  
A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban 
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

2.2.  
A projekt csak a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott 
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz a 
Felhívás 3.3. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

 

2.3.  A fejlesztés eredményeként új férőhelyek létesülnek. 
Megfelelt 

Nem felelt meg 

2.4.  
A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik 
a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott 
kizáró okok alá. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

2.5.  
A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatás 
létrehozásának/férőhelybővítésének szükségessége 

Megfelelt 
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / 
Részben megfelelt 
/ Nem felelt meg / 

Nem releváns) 

alátámasztásra került, mely figyelembe veszi a jövőben várható 
szükségleteket. 

Nem felelt meg 

Részben megfelelt 

3.  Megalapozottság  

3.1.  
A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 4.1. pontjában foglalt 
elvárásoknak. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

 

3.2.  
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 3.4. pontjában 
foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Részben megfelelt 

3.3.  
A támogatást igénylő a projekt szempontjából releváns a Felhívás 
3.4.1.1. D) pontjában meghatározott műszaki-szakmai eredményekre 
vállalást tett. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Részben megfelelt 

3.4.  
A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített 
ütemezéssel összhangban vannak. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Részben megfelelt 

3.5.  

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) 
infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztések 
esetében a projekt tervezésébe és kivitelezésébe bölcsődei módszertani 
szakértő bevonásra kerül. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Nem releváns 

4.  Kockázatok  

4.1.  

A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy 
milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés 
megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok 
mérséklésére. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Részben megfelelt 

5.  Projekt komplexitása  

5.1.  
A projektben legalább három választható tevékenység megvalósítása 
tervezett. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

6.  Hatás  

6.1.  

A projekt keretében minden releváns horizontális tevékenység 
megvalósítása tervezett, beleértve:  
- az akadálymentesítést, 
- az infokommunikációs akadálymentesítést, 
- a szórt azbeszt mentesítést, 
- az energiahatékonysági szempontok érvényesítését. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Részben megfelelt 

6.2.  

A beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 
(XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott 
kedvezményezett/fejlesztendő/komplex programmal fejlesztendő 
járásokban és/vagy a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú 
mellékletében felsorolt kedvezményezett (társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból kedvezményezett vagy jelentős 
munkanélküliséggel sújtott) települések egyikén valósul meg. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

7.  Integrált megközelítés  

 

7.1. 

A fejlesztési elképzelés ESZA típusú fejlesztésekhez is 
kapcsolódik/kapcsolódni fog. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

8.  Fenntarthatóság  
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 Értékelési szempont 

Minősítés  

(Megfelelt / 
Részben megfelelt 
/ Nem felelt meg / 

Nem releváns) 

8.1.  
Megalapozottan bemutatott a bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmény/szolgáltatás hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése, 
illetve pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Részben megfelelt  

9. Esélyegyenlőség  

9.1. 
A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, 
kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a 
rászoruló családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

10. Költséghatékonyság  

10.1. 

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 
költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a 
Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és költségelszámolási 
módoknak. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

Részben megfelelt  

11. Eredményesség  

11.1. 
A támogatást igénylő az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 
elhelyezését biztosító férőhelyek száma” c. indikátor esetében célérték 
vállalást tett. 

Megfelelt 

Nem felelt meg  

 

11.2. 
A támogatást igénylő a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 
biztosító férőhelyek száma” c. indikátor esetében is célérték vállalást 
tett. 

Megfelelt 

Nem felelt meg  

 Összesen 21 

A területspecifikus értékelési szempontok a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus 
mellékletében találhatók. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A. § 
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI. 
fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem 
számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre. 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak! 

5.1. A támogatás formája 

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége 

Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó 
terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra. 

5.3. A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás 
területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra. 
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b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási 
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével. 

Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 
100%-a. 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény 
közötti különbséget. 
A működési eredmény mértékét 

a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy 
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag 

kell levonni az elszámolható költségekből. 

5.4. Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 
vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb: 

a) 25%-a, de mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit 
gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint, 

b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy 
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati 
társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben 

ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós 
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával 
rendelkezik, vagy 
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot. 

A ba) vagy bb) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az 
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt 
támogatás 25 %-a. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, 
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére 
támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott 
naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a 
www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 
272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza. 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a 
szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának 
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a 
a) Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás, 
b) Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés 

eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – 
tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg 
igénybevételének lehetőségét. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) 
Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 

A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható 
összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni. 

Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó 
elszámolható költségelem vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c) 
pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve, a 2007-2013 
programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak 
forrásai terhére megvalósuló projektek esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt. 

http://www.szechenyi2020.hu/
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A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi 
kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – 
kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – 
így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását 
bizonyítja. 

5.5. Az elszámolható költségek köre 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és 
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. 

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 
elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 
költségének. 

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható 
tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a 
felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a 
támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A 
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 
költségét! 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, 
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. 
útmutató tartalmazza. 

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, 
immateriális javakat nem vásárolhatnak. 

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

1) Projekt-előkészítés költségei 
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei: 

- egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum), 
szakvélemények (pl.: rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök, 
épületenergetikai szakértő, bölcsődei módszertani szakértő) 

- műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja 
b) Közbeszerzési költségek: 

- közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, 
közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja 

- közbeszerzési eljárás díja 
c) Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség: 

- munkabér 
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
- személyi jellegű egyéb kifizetések 

2) Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
a) Ingatlanvásárlás költségei: 

Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül: 
- ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása, 
- kisajátítási terv, 
- értékbecslés, 
- ügyvédi díj, 
- egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség, 
- vezetékjogi kártalanítás. 
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b) Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség 
c) Terület-előkészítési költség 
d) Építéshez kapcsolódó költségek– átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az 

azbesztmentesítés költségeit is. 
Építés bekerülési értéke, vagy ezen belül: 
- új építés, 
- átalakítás, 
- bővítés, 
- felújítás, 
- beüzemelési költségek. 

e) Eszközbeszerzés költségei: 
- bekerülési érték 

f) Immateriális javak beszerzésének költsége: 
- szoftver bekerülési értéke 

g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége 

3) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  
a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
b) Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége: 

- egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező 
szakmérnök/szakértő díja megvalósítás alatt; tervezői művezetés) 

c) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
d) Egyéb szolgáltatási költségek (pl.: hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek; 

bölcsődei módszertani szakértő díja; informatikai szakember díja) 

4) Projektmenedzsment költség: a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti szabályozás 
az elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra 
szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi költségtípusok 
számolhatók el a projekt menedzsment keretében: 

a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása: 
- munkabér 
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
- személyi jellegű egyéb kifizetések 

b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség: 
- utazási költség 
- helyi közlekedés költségei 
- napidíj 

c) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
d) Egyéb projektmenedzsment költség: 

- projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti 
költsége 

- projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 

5) Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

6) Tartalék 

B) Egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások: 

Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített 
feltételeknek a projekt megfelel. 

Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell 
alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve 
egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség 
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem 
szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén/nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak 
megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást 
nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket. 
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1) A 200 millió Ft elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek esetében 
alkalmazandó egyszerűsített elszámolás: 

A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban 
meghatározott átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok esetében: 

Költségtípus 
Elszámolható mérték az 

összes elszámolható 
költség arányában 

Az elszámolhatóság feltétele 

Műszaki ellenőrzés  1% 
Az építési napló benyújtása, amelyből látszik a műszaki 
ellenőr összes bejegyzése. 

Ingatlanvásárlás  2% 
Az ingatlan tulajdonba vételét igazoló földhivatali 
határozat benyújtása.  

Terület-előkészítés  2% 
A terület-előkészítés megtörténtét igazoló építési napló 
benyújtását és/vagy a műszaki ellenőr nyilatkozatának 
benyújtását az elvégzett tevékenységről. 

Közbeszerzés  1% 

Legalább egy, a nemzeti közbeszerzési értékhatárt 
elérő, a projekt célját szolgáló közbeszerzés sikeres 
lebonyolítását igazoló dokumentum (tájékoztató az 
eljárás eredményéről) benyújtása. 

Projektmenedzsment 2,5% 
A kifizetési igénylés benyújtásával egy időben a 
kifizetési igénylés részeként számolható el. 

2) A 200 és 400 millió Ft közötti elszámolható összköltségű projektek esetében alkalmazandó 
egyszerűsített elszámolás: 

A 200 és 400 millió Ft közötti elszámolható összköltségű projektek esetében százalékban meghatározott 
átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok esetében: 

Költségtípus 
Elszámolható mérték az 

összes elszámolható 
költség arányában 

Az elszámolhatóság feltétele 

Műszaki ellenőrzés  1% 
Az építési napló benyújtása, amelyből látszik a 
műszaki ellenőr összes bejegyzése. 

Terület-előkészítés  2% 

A terület-előkészítés megtörténtét igazoló építési 
napló benyújtását és/vagy a műszaki ellenőr 
nyilatkozatának benyújtását az elvégzett 
tevékenységről. 

Közbeszerzés  0,8% 

Legalább egy, a nemzeti közbeszerzési értékhatárt 
elérő, a projekt célját szolgáló közbeszerzés sikeres 
lebonyolítását igazoló dokumentum (tájékoztató az 
eljárás eredményéről) benyújtása. 

Projektmenedzsment 2,3% 
A kifizetési igénylés benyújtásával egy időben a 
kifizetési igénylés részeként számolható el. 

3) A 400 millió Ft elszámolható összköltséget meghaladó projektek esetében alkalmazandó 
egyszerűsített elszámolás: 

a) Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében 
számolható el.  

A költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a 
megadásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a közbeszerzési 
és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a 
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendeletben rögzített díjszabás alapján. 

Egyszerűsített elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles 
elszámolásához/támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó 
dokumentumokat, illetve a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a 
kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni. 

b) A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség 
alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el. 

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a 
ténylegesen megtett távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen 
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történő igazolásával, ezen dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató 
általi ellenőrzésével valósul meg. 

A költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján 
történik: 

- Hivatali gépjármű használata esetén:  
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak. 
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz 
közzé havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) 
rögzíti. Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi 
kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat kell figyelembe venni. 

- Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén: 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti 
üzemanyagköltség számolható el: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak. 
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz 
közzé havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) 
rögzíti. Az elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi 
kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként 
elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni. 

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt 
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a 
projektenként felmerülő megtett út elkülönítését záradékolással biztosítani kell. 

c) A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján 
egyszerűsített elszámolás keretében számolható el. 

Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő 
munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a 
rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén 500 Ft napidíj elszámolását teszi 
lehetővé. 

Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik. Amennyiben egy kiküldetési 
rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés is megvalósul, a 
kiküldetési rendelvényen záradékolni szükséges az érintett projektek azonosító számát és az 
azonosító számhoz kapcsolódóan az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékét. 

C) Egyéb elszámolhatósági feltételek: 

Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében 
figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt 
előírásokat. 

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az 
alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el: 
- Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában); 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtípus 

vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj); 
- Projektmenedzsment költségek (összes költségtípus vonatkozásában, kivéve: 

projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb projektmenedzsment 
költség). 

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a 
projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók 
el. 
Saját teljesítéssel elszámolható költségtípusok esetében az alábbi költségelemek is tervezhetők: 
- munkabér 
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
- személyi jellegű egyéb kifizetések. 

https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak
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Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést 
lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös 
önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a 
vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával. 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:  
A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási 
költsége számolható el. 

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01. Vége: 
2022. december 31. 

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

 

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás 
során az elszámolás: 

1) A projektmenedzsment tevékenységében vagy a szakmai megvalósításában részt vevők projekthez 
kapcsolódó személyi jellegű költségeinek elszámolása a Személyi jellegű költségek összesítőjén 
(amennyiben releváns) 

2) Fordított adózás esetén az Áfa-összesítő fordított adózás esetére alkalmazandó (amennyiben 
releváns) 

3) Az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolása az Összesítő az utazási és kiküldetési 
(napidíj) költségtérítés elszámolásához összesítőn (amennyiben releváns) 

4) Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén (amennyiben 
releváns) 

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok 
maximális támogatástartalma: 
- amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén az 

elszámoló bizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg, illetve  
- a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az elszámoló bizonylat 

támogatástartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg, az elszámoló bizonylatot Kis 
támogatástartalmú számlák összesítőjén szükséges elszámolni. 

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs 
lehetőség. 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés 
köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn: 
 Nem független az az ajánlattevő,  

a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti 
szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult 
személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, 
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési; 

b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében 
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett 
szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az 
alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, 
munkáltatói vagy kinevezési; vagy 

c) ha a támogatást igénylő/kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy 
kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja 
értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

E-beszerzés funkció használata: 

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának 
önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően 
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feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan 
elérhetőek lesznek.  

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt 
feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, 
határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-
beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására 
vonatkozó kötelezettségek teljesítését. 

Piaci ár igazolása: 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen 
Felhívás 5.7. pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a 
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy 
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. 
Legalább három, egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől 
származó,  azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. In-house 
beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet in-house 
beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a nem független árajánlat 
mellett, három egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől 
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az ajánlatkérést úgy 
kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek. 

Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a 
támogatást igénylőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 6.3. pontja alapján a piaci árnak 
való megfelelést igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, 
amennyiben korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább 
három részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében. 
Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység 
esetében tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel esetében. 

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a 
támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása. A három millió 
forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései esetében, melyek 
tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való 
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító 
hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ezen 
szerződések esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható. A szokásos piaci ár alátámasztására 
a „Sablon és útmutató a 100 001 - 300 000 forint közötti beszerzések/szerződések esetében a piaci ár 
alátámasztásához” című dokumentum alkalmazandó. 

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak 
hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).  

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai feladás 
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az 
alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés 
eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.  

Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok 
(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a 
projektgazdától/ajánlatkérőtől független

11
 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen 

meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.  

A személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett 
időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről, melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. 

                                                      
11

 Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy 
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1) 
bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési 
jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak 
tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik 
ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat 
gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő 
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
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Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat 
keretében megállapított bér/illetmény havi összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló, 
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi 
összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott 
személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a 
tervezett költség számítási módja. 

Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások  csak indokolt esetben 
(pl.: munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási 
igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest. 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és 
az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen 
módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen. 
A költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, 
hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység 
megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan. 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a 
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági árak, 
közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető 
be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). 
Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források 
valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a 
forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a 
forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).  

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való 
megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat. 

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát. 

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden 
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben 
meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást minden 
esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani. 

Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató az európai uniós forrásból finanszírozott egyes 
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint jár el. 

5.7.Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 
elvárások 

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

Költségtípus 
Maximális mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve 
(%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 

7% 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

Ingatlan vásárlás  2% 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 
stb.) 

2% 

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök 
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit 

1% 

Projektmenedzsment 2,5% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 

Tartalék 5% 
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A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott átalánnyal történő 
elszámolását. 

A meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projekt keretében a projekt előkészítés, tervezés; a 
közbeszerzési eljárások lefolytatása; a műszaki ellenőri szolgáltatás; az ingatlanvásárlás; a terület 
előkészítés; valamint a projektmenedzsment tevékenység elszámolható költségei tekintetében, amelyek 
összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően sem haladhatja meg az összes elszámolható 
költség 15,5%-át. A projektmenedzsment költség elszámolható aránya átcsoportosítást követően sem 
haladhatja meg a 2,5%-ot. Az ingatlanvásárlás költségtípusra maximum 10%-os mértékig a Kormány 
egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani 

A 400 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott 
átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor az átcsoportosítás nem megengedett. 

Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok: 

Költségtípus 
A projekt elszámolható 

költségei arányában 
számított %-os korlát 

Maximális 
elszámolható 

mérték (Ft) 

Járműbeszerzés (kisbusz) - bruttó 20 millió Ft/db 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok 
megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.  

Jelen felhívás keretében a fent meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem 
összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő százalékos korlát a 
projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű 
megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem 
növekedhet. 

5.8.Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: 

a) A Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek; 
b) A projekt céljaihoz nem kapcsolódó eszközbeszerzés költségei; 
c) Gépjárműadó, valamint a CASCO és Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás díja; 
d) Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei; 
e) Használt építőanyag költsége; 
f) Forgóeszközök beszerzése, tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök 

beszerzése; 
g) Posta és telekommunikációs költségek; 
h) Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, fejlesztésének költsége; 
i) Lakáscélú és egyéb nem bölcsődei ellátást biztosító ingatlan vásárlásának/fejlesztésének költsége; 
j) Saját teljesítés (kivéve: az 5.5. pontban felsorolt költségeket); 
k) Ingatlan és eszköz lízing, bérlet (kivéve: egyéb projektmenedzsment költségek közt részletezett 

bérleti díjak); 
l) Értékcsökkenés; 
m) Természetbeni hozzájárulások; 
n) Rendezvényszervezés; 
o) Reprezentációs költségek; 
p) Banki és pénzügyi költségek; 
q) Rezsi, közvetett költségek; 
r) Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően 

nem alátámasztott. 
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5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Támogatáshalmozódás: 

Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. 

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, 
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja 
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy 
támogatási összeget. 

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű 
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, 
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható 
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai 
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy 
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami 
támogatással halmozható. 

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok 

Csekély összegű támogatás esetén: 

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.  

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt 
csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó 
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 
000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és 
(9) bekezdését. 

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig 
halmozható. 

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a 
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 

 A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – 
az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a 
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 
összegű támogatások támogatástartalmáról. 
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Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU 
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 56. cikke, a 2014-2020 
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 98. §, valamint az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.  

Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra 
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén 
meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20 
millió eurónak megfelelő forintösszeget. 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez, 
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és 
a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez. 

A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra 
használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie. 

Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható 
és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet. 

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek (ami a projekt elbírálásához nélkülözhetetlen): 

1) Fejlesztéssel érintett intézmény alapító vagy létesítő okirata (amennyiben releváns) 
2) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési engedély, amennyiben releváns) 
3) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására (amennyiben 

releváns) 
4) Megalapozó dokumentum, ennek részeként: 

a) A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet (Magyar 
Bölcsődék Egyesülete) projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére 
vonatkozó együttműködési megállapodása (A felhívás mellékletét képező sablon minta 
alapján) 

b) Beszerzendő eszközök listája (amennyiben releváns, a jelen felhívás szakmai mellékletét 
képező „Beszerzendő eszközök listája” c. dokumentum sablon alapján) 

c) A területspecifikus mellékletekben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön 
dokumentum (amennyiben releváns) 

5) Támogató képviselő-testületi döntés újranyitás esetében (amennyiben releváns) 
6) Helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal) és rövid 

műszaki leírás, valamint a meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció 
7) A fenntartó vagy az épület tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt 

benyújtásához (amennyiben a fenntartó és a tulajdonos személye eltérő) 
8) Ingatlan(ok) tulajdoni lapja 

Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll (amiket elegendő a mérföldköveknél benyújtani): 

9) Engedélyezési és kiviteli tervek és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal 
ellátott tételes tervezői költségvetés (amennyiben releváns) 

10) Jogerős építési engedély (amennyiben releváns) 
11) Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott 

infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelősségéről 
12) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén (amennyiben releváns) 
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13) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns) 
14) Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns) 
15) Arányosítás alátámasztására készített kimutatás aktualizálása (amennyiben releváns) 
16) Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns, a Szechenyi2020 honlapon 

(https://www.palyazat.gov.hu/node/54861) megjelent költség-haszon elemzés útmutatók és 
melléklet alapján) 

17) Informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről (amennyiben 
releváns) 

18) Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns) 
19) A bölcsődei módszertani szakértő együttműködéséről szóló emlékeztető (amennyiben releváns) 
20) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (az újonnan létrehozott férőhelyeket 

tartalmazó működési engedély) 
21) Likviditási terv (amennyiben releváns, a Szechenyi2020 honlapon 

(https://www.palyazat.gov.hu/node/54861) megjelent Likviditási terv alapján) 
22) Árajánlatok: 

a) A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki 
terv/műszaki leírás. 
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok 
kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

b) Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési 
tevékenység esetében tervezői költségbecslés. 

c) Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók 
a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy 
nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.  

23) Közbeszerzés dokumentumai (amennyiben releváns) 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A 
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó 
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási 
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza. 

6.2. A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni 
szükséges: 

1. A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek – a költségvetési szerv, a helyi 
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a 
közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – 
pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás 
mintáját; 

2. A kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, 
az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos 
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban 
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

3. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben 
releváns) 

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ 
MELLÉKLETEK LISTÁJA 

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns. 

https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
https://www.palyazat.gov.hu/node/54861
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek: 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogatási 
döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön. A támogatási kérelem 
feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak 
mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi 
nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint -  kezelje.

12
  

A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 
előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a 
támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró 
más személyek) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai 
intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek 
megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az 
érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő 
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen 
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő 
kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét 
folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével 
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató 
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.  

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak. 

Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 
oldalon. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF awww.szechenyi2020.hu honlapon 
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

1. Az Útmutató célja, hatálya  
2. Kizáró okok listája 
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási 

eljárásrendben 
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

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

                                                      
12

 Az adatkezelés jogalapja:  az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
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Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

A) Területspecifikus mellékletek: 

1. Bács-Kiskun megye 
2. Baranya megye 
3. Békés megye 
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
5. Csongrád megye 
6. Fejér megye 
7. Győr-Moson-Sopron megye 
8. Hajdú-Bihar megye 
9. Heves megye 
10. Jász-Nagykun-Szolnok megye 
11. Komárom-Esztergom megye 
12. Nógrád megye 
13. Somogy megye 
14. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
15. Tolna megye 
16. Vas megye 
17. Veszprém megye 
18. Zala megye  

B) Szakmai mellékletek: 

1. Segédlet a megalapozó dokumentum elkészítéséhez 
2. Beszerzendő eszközök listája 
3. A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet (Magyar 

Bölcsődék Egyesülete) projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére 
vonatkozó együttműködési megállapodása 

4. Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtéséhez 

5. Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében 
6. Konzorciumi megállapodás minták 
7. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai 
8. Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, kedvezményezettek 

által végzett adatkezelésről 
9. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez 

C) Felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok listája: 

Törvények 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

Rendeletek 

369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

Uniós jogszabályok 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az 
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Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” 
célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Egyéb előírások 

Bölcsőde esetében MSZE 24210-1:2012 építészeti szabvány 
Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtéséhez 
Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében 
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) Útügyi 
Műszaki Előírás  

D) Fogalomjegyzék: 

Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi 
elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény 
belső térfogatát nem növelő építési tevékenység. 

Bölcsődei ellátás: A bölcsődei ellátás keretében – ha a Gyvt. kivételt nem tesz – a három éven 
aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a 
mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. A felhívás keretében kizárólag 
bölcsőde, mini bölcsőde és családi bölcsőde fejlesztése támogatható, munkahelyi bölcsőde 
fejlesztése nem támogatható. 

Bölcsőde: A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni 
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban 
meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt 
szakszerű gondozást és nevelést. A bölcsőde szervezetileg működhet: 

a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként, 
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak 

tagintézményeként, 
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy 
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként. 

Bölcsődei csoport: A bölcsődei, mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében legfeljebb 
nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 
46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza. A Felhívás keretében a fejlesztéssel (beleértve a felújítás, 
átalakítás, új építés, bővítés eseteit is) érintett csoportszobának: 
- bölcsőde esetében legalább 12 fő legfeljebb 14 fő, 
- mini bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 8 fő, 
- családi bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 7 fő  

befogadására kell alkalmasnak lennie. 

Bölcsődei módszertani szakértő: A bölcsődei, mini bölcsődei intézményi ellátásokra az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának minisztere által kijelölt módszertani szervezet (Magyar Bölcsődék 
Egyesülete) jelöli ki a támogatást igénylő számára a megfelelő bölcsődei módszertani szakértőt. Az 
együttműködési megállapodást a módszertani szervezettel kell kötnie a támogatást igénylőnek. 

Bővítés: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli. 

Csoportszoba: Bölcsődei ellátás esetében a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete 
gyermekenként legalább 3 négyzetméter. A bölcsődei csoportszoba fogalma azonos az MSZE 
24210-1:2012 építészeti szabványban meghatározott gyermekszobával. 

Családi bölcsőde: A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a 
szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. Jelen 
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felhívás keretében a családi bölcsőde kialakítása a bölcsődei funkciónak megfelelően kialakított 
helyiségben támogatható, lakás célját szolgáló helyiség fejlesztése nem támogatható. 

Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű 
és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett 
az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység. 

Forgóeszköz: olyan eszköz, amely rendeltetése szerint a tevékenységet, a működést tartósan 
nem, legfeljebb egy évig szolgálja (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23-28.§). 

IKT eszközök: Számítógép és alap perifériái, számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy 
multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép); 
számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök. 

Mini bölcsőde: A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek 
napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, 
jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a 
bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi 
és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. A mini bölcsőde 
szervezetileg működhet: 

a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként, 
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak 

tagintézményeként, 
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy 
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként, feltéve, 

hogy többcélú óvoda-bölcsődeként való működtetésére nincs lehetőség. 

Szolgáltató székhelye: Bölcsődei ellátás esetén a szolgáltató központi ügyintézési helye, 
függetlenül attól, hogy használják-e szolgáltatás nyújtásra. 

Szolgáltatói nyilvántartás: A Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartása. A 
nyilvántartás lényege, hogy a Szolgáltatói Nyilvántartásba való bejegyzés alapozza meg a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok működését. A rögzítendő 
adatok körét, főbb működési elveit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 92/K §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 162. § (1) i) rendelkezései határozzák meg. A részletes végrehajtási szabályokat a 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet határozza meg. 

Telephely: Az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a 
szolgáltató bölcsődei, mini bölcsőde, családi bölcsődei ellátást nyújt. 
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Előterjesztést készítette: Máté Anett                          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester                
 

 Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport egyes tevékenységek átcsoportosításáról határozott. 
Az átszervezés kapcsán a közvilágítás üzemeltetési tevékenységet a továbbiakban az ELMŰ-
ÉMÁSZ Solutions Kft. fogja végezni, a Villamosenergia Törvényben meghatározott közvilágítási 
üzemeltetési engedélyesként. 
A 2018. augusztusában létrehozott és bejegyzett ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft., az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Társaságcsoport tagja, a közvilágítási üzletág pedig az eddig is közvilágítással foglalkozó sze-
mélyzet átcsoportosításával jött létre. 
  
A 2010.01.01. napjától érvényben lévő „Közvilágítás aktív elem üzemeltetési szerződés Csillagfény 
üzemeltetési csomaggal” közös megegyezéssel 2019.06.30. napjával megszüntetik. 
Az eddigi közvilágítás üzemeltetési szerződés feltételei változatlanok maradnak. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2019. június 20. 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 
20. § 

 
i)    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, sürgős esetben bármi-
lyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,  

 
 

4. Határozati javaslat 

„A” változat   
  

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2019. (VI.28.) számú határozata 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ELMŰ-ÉMÁSZ üzemeltetési 
csomaggal kapcsolatban készített előterjesztést.   
  
A Képviselő-testület az ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft.-vel a szerződéskötést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a mellékelt Szerződés aláírására.  
  
A Képviselő-testület a 2010.01.01. napjától érvényben lévő „Közvilágítás aktív elem üzemeltetési 
szerződés Csillagfény üzemeltetési csomaggal” megnevezésű szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetését 2019. június 30-i határidővel tudomásul veszi.  

  
Határidő: 2019. július 15. 
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 

Tulajdonosi hozzájárulás kérelmek 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A  

- Rétság, Pusztaszántói u. 45. (hrsz: 909/10) villamosenergia ellátásának megvalósítás 
érdekében (ingatlantulajdonos neve AZ S & T Kft.) és a 

- Rétság, Pusztaszántői u. 29. (hrsz: 909/2) villamosenergia ellátásának megvalósításá-
hoz (ingatlantulajdonos neve AZ S & T Kft.) 
 

kéri az Al-Roti 2 Kft. képviselője a tulajdonosi hozzájárulást a Képviselő-testülettől. A hálózat 
kiépítése a Pusztaszántói utat érinti. A kérelmeket és az érintett szakaszok térképmásolatát az 
előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. június 18. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás ké-
relmekről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület  
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- Rétság, Pusztaszántói u. 45. (hrsz: 909/10) villamosenergia ellátásának megvalósítás 
érdekében (ingatlantulajdonos neve AZ S & T Kft.) és a 

- Rétság, Pusztaszántői u. 29. (hrsz: 909/2) villamosenergia ellátásának megvalósításá-
hoz (ingatlantulajdonos neve AZ S & T Kft.) 

tulajdonosi hozzájárulását adja a tulajdonában lévő Pusztaszántói úton a munkák elvégzésé-
hez. 
 
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 
Kérelem a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ részére pótelőirányzat biztosítására 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

2018. szeptember 01. napjától óvodai és iskolai segítő tevékenység bevezetésére került sor vala-
mennyi köznevelési intézményben. Ezt a tevékenységet a járási székhely önkormányzat által fenn-
tartott család- és gyermekjóléti központoknak -speciális szolgáltatásaik keretében- kötelező jelleg-
gel kell biztosítaniuk. A szakmai létszám irányszámait a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú 
melléklete határozza meg, mely a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ esetében 2 fő. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 184/2018.(IX.28.) számú határozatával engedé-
lyezte a szükséges létszámváltozást, melyből az elmúlt évben egy fő felvétele realizálódott. A má-
sik, kötelezően alkalmazandó személy felvételére 2019. július 08. napjától kerülne sor.  

A leendő munkavállaló bérét és annak költségeit intézményünk költségvetése nem tartalmazza, 
ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 1.284.995,- Ft összegű pótelőirányzatot szí-
veskedjen biztosítani a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ számára.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a Rétsági Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ számára pótelőirányzatot biztosítani szíveskedjen. 
 
 
2019. június 17. 
 
  

Kovácsné Gregor Márta 
    intézményvezető  
 
 
 
 
 

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2018.(IX.28.) KT határozata: 
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„A Képviselő-testület támogatja, hogy az óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátására 2 fő köte-
lezően alkalmazandó felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazott alkalmazásra kerüljön a 
Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központnál.” 

3. Jogszabályi háttér:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 17. számú mel-
léklete  

257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 5. számú melléklete 

100/2019.(V.30.) KT határozat 

Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 2019. évi cafeteria szabályzata 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(06.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ részére pótelőirányzat biztosítása tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátására 1 fő kötelezően alkalma-
zandó közalkalmazott bérének és bérköltségének finanszírozására a 2019. évi költségvetésben 
1.284.995,- Ft összegű pótelőirányzatot biztosít a Rétsági Család – és Gyermekjóléti Központ 
számára.  
A költségvetés következő módosításakor a pótelőirányzat összegét a költségvetési rendeleten át 
kell vezetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt az új státusszal kap-
csolatos munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
Határidő: munkáltatói intézkedések megtételére 2019. július 08. 
                 
Felelős:   munkáltatói intézkedések megtételéért:  Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
                költségvetés módosításáért: Dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 

Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi beszámolójának elfogadása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (4) be-
kezdésében foglaltak szerint az állami intézmény fenntartója a szakmai munka eredményességét 
az intézmény által készített szakmai beszámoló alapján értékeli.  
 
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évben végzett szakmai munkájáról szóló be-
számoló elkészítése megtörtént. 
 
A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ beszámolójának elfogadását a határozati javaslat „A” változata szerint. 
                
 
 
Rétság, 2019. június 11.    
                                                        
 
                                                                                                 Kovácsné Gregor Márta    
                                                                                                      intézményvezető 
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2. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, és azt a határozati javaslat melléklete sze-
rinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ 2018. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót, és az abban foglaltakat nem fogadja el. 
 
 
 
Rétság, 2019. június 11. 

        
 
Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

         Dr. Varga Tibor 
                   jegyző 
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Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 

Beszámoló a 2018. évben végzett szakmai munkáról 

 

Bevezetés  

   A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) feladatai a 
Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
40/A. §-ban kerültek meghatározásra. Tekintettel arra, hogy a Rétsági járás területén kettő, a 
Központtól teljesen független intézményi keretek között működő család- és gyermekjóléti 
szolgálat működik, a párhuzamos feladatellátás elkerülése érdekében külön kell választani, 
illetve megfelelően vonatkoztatni a fenti jogszabályban nevesített feladatokat, 
tevékenységeket. A Központ ügyfélköreként tehát azokat a családokat, gyermekeket kell 
tekinteni, akiknél a kialakult veszélyeztetettség a gyermekjóléti szolgálatok által nyújtott, 
önkéntesen igénybe vett alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, és hatósági 
intézkedés szükségességéről kell dönteni. 

Szakmai munka 

   A 2018-as év elején 138 gyermek szerepelt a nyilvántartásunkban. Az év végére ez a szám 
213-ra emelkedett, az alábbiak szerint: 

- 120 gyermek esetében tettünk javaslatot védelembe vételre. Ez az esetszám az előző 
évi adatnak pontosan a duplája. Az intézkedés célja a veszélyeztetettség elhárítása, a 
gyermek családból történő kiemelésének megelőzése, mely során kötelezően 
betartandó magatartási szabályok kerülnek rögzítésre.  
  

- 6 gyermek esetében javasoltunk ideiglenes hatályú elhelyezést, vagyis a gyermek 
családból való azonnali kiemelését. Ez az esetszám az előző évhez képest 
nagyságrendileg nem változott. Az intézkedést indokló körülmények között szerepelt 
bántalmazás, a szülő halála, illetve a szülő egészségi állapotának hirtelen és 
nagymértékű romlása. Egy esetben volt a gyermek veszélyeztetettsége olyan mértékű, 
hogy feljelentést tettünk a Rétsági Rendőrkapitányságon.  

 
- 61 gyermek ügyében tettünk javaslatot nevelésbe vételre, amely az előző évi adatnak 

közel másfélszerese. A szakellátásba kerülést követően a Központ elsődleges feladata 
a vérszerinti család alkalmassá tétele arra, hogy a gyermek visszahelyezhető legyen a 
családjába. A 12 év alatti gyerekek nevelőszülőnél, az idősebbek lakásotthonban 
kerülnek elhelyezésre. A gyermekvédelmi rendszer túlterheltségét mutatja, hogy a 
gondozási helyek némelyike megyén kívül van.  

 
- 3 gyermek esetében -a család együttműködésének hiányában, illetve a szülő halála 

okán- nem volt reális célkitűzés a hazagondozás, így harmadik személynél történő 
elhelyezésre nyújtottunk be javaslatot, mely alapján a gyámhivatal pert indított. A 
perek le is zárultak, a gyermekek sorsa megnyugtatóan rendeződött. 

 
- 18 gyermek ügyében tettünk javaslatot családba fogadásra. Ez az adat a korábbihoz 

képest nem mutat lényeges eltérést. Erre az intézkedésre a szülő átmeneti 
akadályoztatása esetén kerülhet sor; meghatározott időre szól. Gyakori 
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konfliktusforrás intézményünk és a gyámhatóság között, hogy mi nem tekintjük ezt az 
intézkedést a nevelésbe vétel alternatívájaként. 

 
- 4 gyermek esetében került sor a családba való visszahelyezésre, a nevelésbe vétel 

megszüntetésére, amikor is az utógondozással kapcsolatos feladatokat láttuk el. Ez a 
szám nagyon alacsony, de még így is duplája az előző évinek. 

 
- 1 gyermek esetében a bűnismétlés megelőzését célzó megelőző pártfogás 

elrendelésére tettünk javaslatot, a családdal való kapcsolatfelvétel és a 
kockázatértékelés alapján. Az érintett gyermek jogosítvány nélkül vezetett lopott 
autót. 

 
- Az elmúlt év során sem volt példa arra, hogy a családi pótlék természetbeni formában 

történő nyújtására javaslatot tettünk volna.  
 
   Az elmúlt év során az intézmény feladatainak ellátására vonatkozó szakmai program a 
Gyvt. módosítása következtében kiegészítésre került. Ennek értelmében a Központ által 
biztosított speciális szolgáltatások is kibővültek: 

- Az utcai szociális munka kötelezően ellátandó feladatunk. Erre a tevékenységre nincs 
kijelölt kolléga, munkavégzésünk során mindannyiunknak figyelemmel kell lennie az 
esetlegesen csellengő gyermekekre. Lakóhelyéről eltávozó, vagy gondozója által kitett 
gyermekkel a tavalyi év során is találkoztunk. Jellemző példa, hogy az időszakos 
kapcsolattartáson lévő, egyébként nevelésbe vett gyermekek „meghosszabbítják” a 
kint töltött időt, és nem térnek vissza gondozási helyükre.  
 

- Kapcsolattartási ügyeletet az elmúlt évben is biztosítottunk. A szolgáltatás lényege, 
hogy a gyermek és az arra jogosult hozzátartozója biztonságos körülmények között 
találkozhatnak. A felelős kolléga vezeti a nyomon követéshez szükséges 
dokumentumokat, így felkérésre pontos információt tudunk szolgáltatni a gyámhivatal, 
vagy bíróság számára. A tavalyi évben egy család esetében jelölték ki intézményünket 
helyszínként, kétheti rendszerességgel. Az e célra kialakított helyiségben kényelmes 
bútorok, a kicsiknek játékok, rajzeszközök kerültek elhelyezésre.  

 
- Feladataink közé tartozik a kórházi szociális munka biztosítása is, de mivel a járás 

területén nem működik kórház, így ilyen jellegű tevékenységet nem folytattunk. 
Ugyanakkor folyamatos kapcsolatban álltunk a balassagyarmati, illetve váci kórházzal. 
A kórházi védőnőkkel különösen szoros volt az együttműködés, részben a nem 
hazaadható újszülöttek, részben a kiskorú várandós anyák érdekében.  

 
- A Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzet esetén jelzőrendszeri 

készenléti szolgálatot biztosítottunk, közismert telefonszámon. A hívások tartalmának 
rögzítésére szolgáló dokumentációt a tavalyi évben bocsájtotta rendelkezésre a 
módszertant biztosító Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti 
Intézmény. Ügyfeleink többnyire tanácsadásra tartottak igényt, illetve munkatársak 
hívtak egyeztetés céljából, vagy a hatósági döntés végrehajtásának érdekében.   

 
- Az ügyfeleink részére történő jogi tájékoztatásnyújtást az elmúlt évben is képzett 

szakember bevonása nélkül biztosítottuk. Kollégáink -munkatapasztalatuknak 
köszönhetően- jártasak már a szakmában felmerülő jogi kérdések kapcsán. 
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Leggyakrabban gyermekelhelyezés, vagy annak megváltoztatása ügyében adtunk 
felvilágosítást ügyfeleink részére.  

 
- Speciális szolgáltatásaink közül változatlanul a pszichológiai tanácsadás volt a 

lekeresettebb, illetve leginkább szükséges. Az erre a célra megállapított anyagi keretet 
teljes mértékben ki tudtuk használni. A megbízási szerződés alapján foglalkoztatott 
pszichológussal kiváló munkakapcsolatot alakítottunk ki, és ügyfeleinktől is pozitív 
visszajelzéseket kaptunk. Az igénybe vevők köre rendkívül széles volt: bántalmazó 
környezetből menekített gyermekek, az öngyilkosság határán egyensúlyozó várandós 
anya, iskolából eltanácsolt, deviáns magaviseletű tanuló. A kifejezetten iskoláskorú, 
magatartási-tanulási, indulatkezelési zavarokkal küzdő klienseink kapcsán nagy 
segítség volt, hogy a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei fogadták kérésünkre 
ezeket a gyerekeket.  
 

- 2018. szeptember 01. napjától óvodai és iskolai segítő tevékenység bevezetésére került 
sor valamennyi köznevelési intézményben, amely tevékenységet Központunknak kell 
biztosítania a járás területén található óvodákban és iskolákban. A kötelezően 
alkalmazandó személyek száma így két fővel nőtt, akik közül tavaly decemberben egy 
főt tudtunk felvenni. A késedelem legfőbb oka a szakemberhiány volt, amely 
országosan is probléma. Ettől függetlenül a szakmai munka előkészítését, az oktatási-
nevelési intézményekben történő szükségletfelmérést, az együttműködési 
megállapodások beszerzését szeptembertől folyamatosan végeztük. Az érintett 
pedagógusok számára szakmai napot szerveztünk, tőlünk telhetően megválaszoltuk 
felmerülő kérdéseiket. Az új feladat az elmúlt év egyik legnagyobb kihívása volt, 
hiszen a tevékenység végzéséhez nem áll rendelkezésre protokoll, az majd a leendő 
tapasztalatok alapján kerül kidolgozásra. 
 

Személyi és tárgyi feltételek  
 
    A tavalyi év során változtak intézményünk személyi feltételei. A meglévő négy fő 
esetmenedzser egy fő óvodai és iskolai szociális segítővel egészült ki. Megbízási szerződés 
alapján pszichológust is foglalkoztattunk. A kollégák rugalmasságának, elkötelezettségének, 
szakmai tudásuk naprakészségének köszönhetően az elmúlt évben sikeresen kezeltük a 
megnövekedett esetszámot, folyamatosan szem előtt tartva a gyermekek mindenek felett álló 
érdekeit. Felkészültségünkre olyan vonatkozásban is szükség volt, amelyre nem is gondoltunk 
volna: tavaly egy jogvédő szervezet pert indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma ellen 
azzal a váddal, hogy Nógrád megyében a származásuk, illetve kizárólag vagyoni helyzetük 
miatt emelünk ki gyermekeket a családjukból. A per folyamán szakmai felügyeleti szerveink 
felé teljesítettünk több alkalommal is adatszolgáltatást, melyekkel részünkről kellő mértékben 
alá tudtuk támasztani a vád megalapozatlanságát. Fontos, hogy minden ügyben körültekintően 
járjunk el, és meg tudjuk felelni a szakma követelményeinek. Ennek érdekében igyekeztünk 
továbbképzésen is részt venni. Benyújtottuk jelentkezésünket egy, a kapcsolati erőszak és az 
emberkereskedelem ártalmainak csökkentése témában tartott programsorozatra, de a szervező 
adminisztrációs tévedése folytán ezt csak Cegléden tudtuk volna teljesíteni, azt pedig nem 
vállaltuk. A megyében tartott szakmai találkozókon havi rendszerességgel részt vettünk, 
ennek köszönhetően élő kapcsolatot ápoltunk társintézményeinkkel. Törekedtünk arra, hogy 
az aktuális szakmai dilemmákat szélesebb körben is megvitassuk. A járás területén működő 
gyermekjóléti szolgálatok számára tavaly is előre elkészített, éves tematika szerint tettük 
elérhetővé az esetmegbeszélést. 
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   A tavalyi évben az óvodai és iskolai segítő tevékenységre nyújtott támogatást a szolgáltatás 
tárgyi eszközeire is fordíthattuk, amely lehetőséggel éltünk is. Intézményünk ezáltal új 
irodabútorokkal, irodaszerekkel, berendezési tárgyakkal gazdagodott, valamint informatikai 
eszközeinket is bővítettük két asztali géppel, két laptoppal, egy nagy teljesítményű 
nyomtatóval, valamint egy projektorral és a hozzá tartozó hangtechnikai eszközökkel. 
Feladataink (és létszámunk) bővülése nem okozott infrastrukturális problémát, hiszen a 
fenntartó által rendelkezésre bocsájtott iroda minden tekintetben megfelelő. 
 
Szervezési feladatok 
 
   A kiskorúak veszélyeztetettségéről szóló jelzések alapvetően a gyermekjóléti 
szolgálatokhoz érkeznek, az ottani kollégák heti jelentésben továbbítják számunkra. A járási 
jelzőrendszeri tanácsadónk összesíti, elemzi az adatokat, éves beszámolót készít a megyei 
kormányhivatal felé. Az elmúlt év során a beérkezett jelzések legnagyobb része az igazolatlan 
iskolai hiányzásokról szólt. Továbbra is nagy probléma volt, hogy a jelzéseket csak írásban 
tudjuk elfogadni; a tapasztalat viszont azt mutatja, hogy minél súlyosabb egy probléma, annál 
kevésbé van hajlandóság a jelzés írásbeliségére. Ez a szakemberek részéről is visszatérő 
probléma, így a jelzőrendszeri találkozókon újra és újra hangsúlyoztuk ennek fontosságát. 
Tanácsadónk az elmúlt évben is több alkalommal tájékoztatta e-mailben a pedagógusokat, 
védőnőket, rendőrséget a munkájuk gyermekvédelmi vonatkozásait érintő aktualitásokról, 
változásokról.  
   Az év során számtalan adatszolgáltatást is teljesítettünk. Voltak köztük előre közölt 
időpontban teljesítendőek, mint pl. a KSH felé benyújtott statisztikák, negyedéves jelentések, 
vagy az éves bűnmegelőzési adatok. A legtöbb adatbekérés a módszertanunk részéről 
érkezett, különösen bizonyos krízisidőszakokban, pl. télen a kihűlés veszélye miatt. Speciális 
problémák esetén voltak „ad hoc” jellegű felkérések is, melyeket azonnal teljesítenünk kellett: 
két órán belül fel kellett térképeznünk, van-e az ellátási területünkön éhező gyermek (volt). 
Közvetve az Interpoltól is érkezett utasítás, melynek értelmében egy, az öngyilkosság 
gondolatával komolyan foglalkozó tinilányt kellett azonosítanunk, akire a világhálón rögzített 
bejegyzései alapján figyeltek fel. (A lány végül a Salgótarjáni járásból került elő.) 
   Szervezési feladataink kapcsán megemlítendő, hogy az elmúlt évben egy hallgató töltött 
nálunk gyakorlatot, valamint egy középiskolai tanuló önkéntes közösségi szolgálatának 
teljesítése miatt keresett fel minket. Mindkét esetben biztosítottuk számukra a terephelyet, 
titoktartási nyilatkozat aláírását követően. A közös munka kissé nehézkes volt, és elméleti 
síkra szorult, tekintettel arra, hogy feladataink többsége ügyfeleink személyes adatainak 
kezelésével jár, és azokba nem tekinthettek be. 
 
Más intézményekkel való együttműködés 
 
   Társintézményeinkkel kiterjedt, széles körű kapcsolatban álltunk. Jól ismerjük a járás 
területén dolgozó gyermekjóléti szolgálatok munkatársait, a gyámhatóság dolgozóit, az 
oktatási-nevelési intézmények, pedagógiai szakszolgálatok pedagógusait, védőnőket, 
háziorvosokat, pártfogó felügyelőket, a rendőrség körzeti megbízottjait és néhány 
nyomozóját, gyermekvédelmi gyámokat, lakásotthon-vezetőket, nevelőszülőket. 
Kapcsolatainkat igyekeztünk arra használni, hogy egy-egy gyermek esetében maximális 
hatáskörünket kihasználva megalapozott –és védhető- javaslattétellel élhessünk. Hozzásegített 
ehhez az a körülmény is, hogy a gyermekjogi képviselőhöz bármikor fordulhattunk 
állásfoglalásért. 
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Megvalósult célok, fejlesztési szándék 

Működésünk második éve is sok kihívást tartogatott intézményünk számára. A folyamatosan 
változó jogszabályi környezethez való alkalmazkodás nehezítette a szakmai munkát, 
strukturális és protokollbeli átalakítást kívánt tőlünk. Igyekeztünk legjobb tudásunk szerint 
megfelelni a követelményeknek. Erre való törekvésünk eredményes volt. Az elmúlt év 
tapasztalata azt mutatja, hogy a jelzőrendszer tagjai gyakran fordulnak hozzánk 
véleménykérés, iránymutatás céljából, ami arra enged következtetni, hogy a gyermekvédelmi 
rendszeren belül megszilárdítottuk a pozíciónkat. 

A szakmai munkát illetően további változások várhatóak a család- és gyermekjóléti 
központok életében. Új feladataink az óvodai és iskolai segítő tevékenység, valamint a 
szociális diagnózis felvételének bevezetése. Mindkét szolgáltatást definiálnunk kell, és ki kell 
alakítanunk a kereteket. Nyomon kell követnünk a módszertani ajánlásokat, valamint hiteles 
visszajelzéseket kell nyújtanunk a szolgáltatás igénybevételéről.  

Az intézmény működéséhez szükséges személyi feltételek maradéktalan teljesítése érdekében 
az intézményvezetőnek szociális vezetőképzésen kell részt vennie. A tavalyi évben megtörtént 
a regisztráció és a jelentkezés, de részvétel feltételei még nem tisztázottak. 

 

Záró gondolatok 

 

Elmondható, hogy a 2018-as évben már stabil esetmenedzseri team dolgozott 
intézményünkben. Az esetkezelések nyomán a kollégák szakmai kompetenciája is elmélyült. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy ezen túlmenően Központunkat a kiegyensúlyozott emberi 
kapcsolatok jellemzik, mert csak ilyen feltételek mellett állhatunk készen munkánk 
nehézségeire és az azzal járó nyomásra. Feladatainknak csak egy része tervezhető, sokszor 
kell megoldanunk váratlan és súlyos helyzeteket. A fenntartó és a városvezetés az elmúlt 
évben is kiszámítható és megfelelő feltételeket teremtett számunkra ahhoz, hogy munkánkat, 
amely iránt mindannyian elkötelezettek vagyunk, legjobb tudásunk szerint végezhessük.   

Kérem beszámolóm szíves elfogadását! 

 

Rétság, 2019. június 07.                                           

 

                                                                                                Kovácsné Gregor Márta 

                                                                                                      intézményvezető 
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A 2018-19-es nevelési évben a jogszabályi előírások és szabályozó dokumentumok figyelembe- 
vételével, az előző nevelési időszak észrevételei alapján összeállított éves munkaterv szerint 
végezzük nevelési tevékenységünket. Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai 
nevelés, amely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 
foglalkozások keretében folyik. Óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos 
alapprogramjára épülő és a 32/2012. (X.8) EMMI rendelet- a Sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelésének irányelveinek figyelembevételével a nevelőtestület által elfogadott helyi óvodai 
pedagógiai programunk alapján folyik. Közös értékek mentén, egységes nevelési szellemben 
végezzük nevelési gyakorlatunkat. Szabályozó dokumentumaink általános érvényű, szakmai, 
minőségi, jogi keretet adnak. Rögzítik azokat a tevékenységi, műveltségi területeket, amelyek 
biztosítják, hogy valamennyi óvodás gyermek ugyanazon alapelvek, szakmai értékek, minőségi 
keretek között sajátíthassa el azokat az ismereteket, képességeket, amelyek alkalmassá, éretté 
teszik őket az iskolai évek sikeres megkezdéséhez. 

Helyzetelemzés 
 
A család meghatározó szerepét kiegészítő kora gyermekkori nevelésnek és gondozásnak minden 
későbbi beavatkozásnál mélyebb és tartósabb hatása van a gyermekek személyiségének fejlődésére. 
A gyermekek legelső tapasztalatai képezik valamennyi későbbi tanulás alapját. Éppen ezért az 
óvodai nevelésnek meghatározó szerepe van a felnövekvő nemzedékek egyéni, személyes 
fejlődésének elősegítésében és megalapozásában. Tisztában vagyunk azzal, ha sikerül a korai 
években szilárd alapokat lerakni, akkor a későbbi tanulás is hatékonyabbá válik. A nevelési év 
során folyamatosan törekszünk nevelőmunkánk színvonalának növelésére, annak elősegítésére, 
hogy minden ránk bízott gyermek felelősséggel végzett nevelésben -oktatásban részesüljön.  
Legfontosabb feladatunk a teljes körű, befogadó kora gyermekkori nevelés és gondozás. A 
gyermekek ismeretére épülő nevelésünk lehetővé teszi a gyermekek képességeinek korai 
felismerését, tehetségük kibontakoztatását. Ez az életszakasz az, amelyben a célirányos nevelés a 
leghatékonyabban képes kompenzálni a hátrányos helyzet következményeit. Már hároméves 
korban is nagy különbségek mutatkoznak a kognitív, szociális és emocionális fejlettség terén az 
eltérő hátterű családból jövő gyermekek között. Ha nem törekednénk a hátrányok kompenzálására, 
akkor ötéves korra a különbségek mégtovább nőhetnének. Óvodánkban a maximálisan felvehető 
gyermekek száma: 120 fő. Ebben a nevelési évben is 4 gyermekcsoportban láttuk el nevelési 
feladatainkat. Az óvodai csoportok az átlagos létszámnak megfelelőek voltak. Az egy csoportba 
járó gyermekek létszáma 23-26 fő volt. Az alacsonyabb létszámok jobban elősegítik az egyéni 
odafigyelést és a védő- óvó- fejlesztő ellátások magasabb színvonalát. Mindvégig szem előtt 
tartottuk, hogy a változatos tevékenységek és a szervezett tanulási tevékenységek, foglalkozások a 
játékból kiindulva és játékosan valósuljanak meg - ügyelve a gyermekek egyéni sajátosságaira, 
eltérő fejlődési ütemére. Intézményünkbe járó családok gyermekei között is jelentős 
településkörnyezeti és társadalmi háttérbeli különbségek vannak, néhányan nehéz anyagi 
körülmények között élnek. A legtöbb óvodásunk ingyenesen étkezik. Összesen 19 gyermek szülei 
fizetnek az étkezésért. Néhány kisgyermek nehezen behozható hátránnyal kezdi meg az óvodai 
nevelését. Fontos törekvésünk, hogy a kezdeti lemaradás ne vezethessen később súlyos 
kudarcokhoz. A megelőzésben meghatározó ez az időszak - a korai képességgondozás. Azonban a 
köznevelési rendszer nem képes eléggé csökkenteni a szülői ház kulturális szintjéből adódó 
különbségeket. Ehhez a szülőknek is csatlakozni kell, és néhány esetben a családi nevelést is meg 
kellene változtatni, következetessé tenni. Nagyon fontos éppen ezért is a szülőkkel való partnerség 
kialakítása, hiszen az otthoni környezetben döntő jelentőségű, hogy a szülő mit tesz és miként 
kommunikál a nevelés során.  
Az óvodások fejlődési ütemét értékeljük és rendszeresen mérjük. Minden egyes gyermekről egy 
úgynevezett fejlődést nyomon követő dokumentumot vezetünk, melybe rögzítjük a gyermek 
fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, a további fejlődéshez szükséges feladatokat, 
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módszereket, célokat. Indokolt esetben kezdeményezzük a szülőknél a szakszolgálatok 
diagnosztizáló vizsgálatának igénybevételét. A mérési eredmények összesítése, elemzése adja az 
alapját, hogy kiszűrjük azokat a gyermekeket, akik tanulási zavarral, súlyosabb fejlődési 
lemaradással küzdenek és fejlesztésre szorulnak. Az így kiszűrt és integrálható speciális segítséget 
igénylő gyermekek fejlesztését a pedagógiai szakszolgálat gyógypedagógusai, fejlesztő pedagógus, 
logopédus és gyógytornász látja el. Az SNI (Sajátos nevelési igényű) gyermekeket 
intézményünknél munkaszerződéssel foglalkoztatott óraadó gyógypedagógus fejlesztette.  Az 
enyhén sérült vagy speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek száma az előző évekhez 
viszonyítva hasonlóan alakult. (Két fő.) 
A logopédiai ellátásra szoruló gyermekek számát az országosan bevezetésre kerülő mérések 
alapján állapítják meg, mely során valamennyi 3 és 5 éves gyermeket egységes tesztek alapján 
felmérnek. Nemcsak a beszédhibákat figyelik és állapítják meg, hanem a diszgráfia és diszkalkulia 
gyanúját mutató képességbeli elmaradásokat is kimutatják. 
A személyre szabott pedagógiai megközelítések, fejlesztések alkalmazásával, a speciális 
szükségletek korai felismerésével próbáljuk javítani a gyermekek beiskolázási esélyét. 
A gyermekek mérése, értékelése jó kiinduló pontot nyújtanak a csoporton belüli fejlesztési 
munkához, az egyéni fejlődési szintek koordinálásához, hogy az óvodában maradó tanköteles korú 
gyermekek elérhessék a megfelelő fejlettséget az iskolába lépéshez. 
 

Óvodánk nevelési rendje az alábbiak szerint alakul: 
 

A nevelési év:   2018. szeptember 02-től 2019. augusztus 31-ig tart 
A szorgalmi időszak:  2018. szeptember 02-től 2019. május 31-ig  
Nyári életünk, összevonás: 2019. július 01.-től 2019. augusztus 31-ig 
 Nyári zárva tartás:  2019. augusztus 05.-től augusztus 23.-ig tart. 
Új gyermekek beíratkozása: 2019. május 06 -10.-ig eredményesen megtörtént. 

Munkarend: Munkarendünk meghatározása a Köznevelési törvény és a hozzákapcsolódó 
rendeletek, a MT és az SZMSZ- ben előírtaknak megfelelően történik. 
A névre szóló munkaköri leírások az SZMSZ mellékletét képezik, melyeket év elején 
felülvizsgáltunk és szükség szerint kiegészítettünk. 
 

Az óvoda nyitva tartása: Előzetes felmérés alapján a szülők igényeihez igazodva: 6:30 -17 óráig 
A gyermekekkel érkezéstől távozásig óvodapedagógus foglalkozik.A naponkénti nyitva tartás 
rendje: óvodánkban heti 5 napon át 10.30 órában, - a szülők igényeinek figyelembevételével - 
egész napos nevelés keretében gondoskodunk a gyermekekről. 

Az óvodapedagógusok heti váltásban,  a nevelési évre szóló munkaidő beosztás rendjében 
foglaltak szerint töltik kötött óraszámaikat a gyermekcsoportokban, valamint munkaköri 
leírásukban foglaltak figyelembevételével látják el a napi felkészülési feladataikat, eseti 
megbízatásaikat. 

A nevelő-oktató munkát nyolc óvodapedagógus végzi, a törvény által előírt végzettséggel. 
Munkánkat négy főállású dajka, egy pedagógiai asszisztens és egy óvodatitkár kolléganő segíti 
napi négy órában. Az intézmény alkalmazotti köre változásokat él meg. Egy dajka jelenleg 
nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti. Ketten lakhelyváltozás, illetve egészségügyi 
indokra hivatkozva mondtak fel. Helyüket új kollégákkal töltjük be. Ebből kifolyólag szinte egész 
évben állandó helyettesítésekre volt szükség, de a többletmunkákat mindenki vállalta és kivette a 
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részét belőle. A következő nevelési évre szeretnénk kérni egy fő közhasznú munkás biztosítását. 
Segítségének köszönhetően dajkáink nagyobb intenzitással és hatékonyabban tudnának részt 
vállalni a nevelő-oktató munkában .(Sajnos volt a nevelési évnek olyan időszaka is, amikor 
betegségek miatt egy dajka valamint az óvónők, illetve a pedagógiai asszisztens látta el mind a 
négy csoport dajkai teendőit, ilyen esetben sokat segítene egy közhasznú munkatárs biztosítása.) 

A szervezeti kultúra fejlesztése közös feladatunk. A szoros, feladatokkal teli mindennapok közé 
olyan programokat is be kell illeszteni, amelyek lazításra, feltöltődésre, egymást segítő 
beszélgetésekre adnak lehetőséget. Valamennyien úgy érezzük, hogy elkezdődtek azok a pozitív  
változások, folyamatok melyek ismét megerősítik óvodánk  munkatársi közösségét. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy egymás munkáját tiszteletben tartsuk, és egymás szakmai útját segítsük. 

Óvodai csoportok- és munkatársak neve: 

- Pillangó csoport:  Gyenes Lászlóné, Vargáné Gyöngyössy Judit, Hajnis Nóra 
- Katica csoport:  Geletei Lívia, Zatykóné Bach Lívia, Csonka Katalin 
- Micimackó csoport:  Seres Ágnes, Vinczéné Szunyogh Judit, Jobbágy Lászlóné 
- Napocska csoport:  Szrenka Beáta, Ivanicsné Bízik Beáta, Tóth Józsefné 

A nevelőmunka folyamatában résztvevő szakemberek:  
- Logopédiai fejlesztés: Rodákné Lőrik Amálka (12 gyermek ellátása) 
- Gyógypedagógus: Laczó Zsuzsanna (6 gyermek ellátása) 
- Gyógytestnevelés: Untschné Dulai Viktória (8 gyermek) 
- Népi tánc: Simon Katalin (50 gyermek) 
- SNI gyermekek ellátása: Babicz István ( 2 gyermek) 
- Katolikus hittan: Pénzesné Győri Ildikó (30 gyermek) 

  
A pedagógiai célú nyílt napok:  

2019. május 2o.  Betekintés a leendő tanító nénik és szülők részére  

2018. május 24. Gyermeknapi meglepetés programok 

2018. június  „Én is ovis leszek!” ismerkedés a leendő csoporttársakkal, szülőkkel, 
az                    óvoda dolgozóival és helyiségeivel. 

 
Óvodán belüli feladatmegosztás 
Vezetőség 
Feladata: Jó kapcsolattartás és hatékony kommunikáció. Az információáramlás biztosítása a 
határidős feladatok elvégzése érdekében. Célok meghatározása, munkaterv kidolgozása és 
végrehajtásának ellenőrzése a hatékony munkavégzés érdekében. 
 
Belső Ellenőrzési Csoport, szakmai munkaközösség 
A csoport feladata, hogy közreműködik: 

- az intézményi elvárás-rendszer meghatározásában; 
- az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában; 
- az éves terv és az ötéves program elkészítésében; 
- az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában; 
- az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában; 
- az OH informatikai támogató felületének kezelésében 

          -     eredményes magas színvonalú tudatos szakmai munka segítése.  
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A nevelési év céljai és feladatai 
- A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt és 

kiegyensúlyozott légkör biztosítása 
- Törvényes és színvonalas intézményműködés 

Az óvoda pedagógiai programjában megfogalmazott – a gyermeki személyiség komplex 
fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, értékelés és korrekció 
folyamataiba a csoportok és az egyes gyermekek szintjein egyaránt. 
1. Az értelmi képességek fejlesztése; 

- tanulási motívumok, értelmi képességek fejlesztése 
- a segítő életmódra nevelés, az erkölcsi nevelés és szociális fejlesztés; szociális képességek 

fejlesztése 

2. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés 
- az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes motívumok 

kialakítása 
- személyes képességek fejlesztése 

3. A speciális kompetenciák fejlesztése 
- alkotóképesség, tehetség 

4. A hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése 
- különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre. 

 
Tanügy igazgatási feladatok: 

 

A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációt minden csoport folyamatosan vezeti, 
szülők tájékoztatását a fogadó órák végén hitelesítjük.  

Az igazolatlan hiányzások minimalizálására törekszünk, HH-s szülők azonnali értesítése 
minden esetben megtörtént. Az óvoda gyermekvédelmi felelősével és az érintett 
szakemberekkel esetkonferencián vettünk részt. 

A logopédiai szűrés, dislexia-prevenció minden tanköteles gyermek részvételével megtörtént. 
A három és öt évesek szűrését a szülők hozzájárulásával, és a szülői kérdőívek leadása után a 
logopédus elvégezte. 

Az iskolai beiratkozáshoz szükséges szakvélemények valamint a további egy év óvodában 
maradásra vonatkozó szülői kérelmek engedélyezése ebben a nevelési évben is pontosan 
elkészült. 

 
A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok 

A gyermekorvos és a védőnők elérhetőségét a faliújságok tartalmazzák. Az aktuális státusz- 
vizsgálat időpontját a gyermekorvos határozza meg, melyről a szülők értesítést kapnak.  

 
Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje: 

Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2018. szeptember. 02. Az oktatás a munkatársi közösség 
részvételével, egy fő igazolt távollétével, Fodor László előadásával valósult meg. 
A dolgozók éves egészségügyi vizsgálata 2019. április folyamán lezajlott. 
 
A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek, rendezvények és egyéb programok 
tervezett időpontjai 

Jól bevált kapcsolatrendszerünknek köszönhetjük, hogy valamennyi megtervezett óvodai 
programunkat sikeresen és színvonalasan sikerült megrendezni. 
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Adventi készülődés December első hetei 

A nevelési év során tervezett rendezvények, programok 
Ünnepek, rendezvények Időpont 
Ismerkedés az óvodával 2018.08.31 
Tanévnyitó értekezlet 2018.09.02. 
Munkavédelmi-Tűzvédelmi 
oktatás 

2018.09.02. 

Szülői értekezlet 2018.09.12. 
Szülői értekezletek 2018.10.01. 10.02. 10.03.  
Nevelőtestületi megbeszélés 2018. 10.09 
Állatok világnapja 2018.10.04 
SZMK értekezlet 2018.10.08 
Aradi vértanúk Napja – részvétel 
a városi ünnepségen, koszorúzás 

2018.10.05. 

Városi szüreti felvonulás / műsor: 
nagycsoport 

2018.10.13 

Az óvodapedagógus jobb keze a 
dajka VIII. Országos Dajka 
Konferencia 

2018.10.13. 

Őszi kirándulások, betakarítási 
munkák megfigyelése 

Október hónap 

EFI Előadások két csoport 
részvételével Egészséges életmód 

2018.10.15 

Idősek napja 2018.10. 
Munkatársi értekezlet 2018.10.16. 
Gesztenyézés 2018.10.25. 
Szakmai nap - óvoda szövetség 2018.11.21. 
BECS.továbbképzés 2018.11.07. 
Közösségépítő felmérő lapok 
leadása 

2018.11.08.  

Péter és a farkas interaktív 
koncert, alapítványi támogatás 

2018. 11.09. 

Egészségfejlesztés 2018.11. 22-23-24. 
András napi mulatság néptáncos 
gyermekeknek Simon Katalin   

2018.11.24. 

Nógrád M.Ped. Szakszolgálat 
Hálózati együttműködés 
konferencia 

2018.11.28. 

Munkatársi megbeszélés 2018.12.01. 
Mikulás csomagok elkészítése, az 
SZMK és a munkatársi köz. 
összejövetele 

2018.12.05. 
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Mikulás ünnepség, Palinta 
koncert 

2018.12.06. 

Nyugdíjas évzáró rendezvény 20108.12.08. 
Karácsonyi díszítés (este) 2018.12.17. 
Karácsonyi ünnepség 2018.12.18.  
Nevelőtestületi értekezlet 2019.01.10. 
Ének-zene bemutató foglalkozás 2019.02.06. 
Ábrázolás bemutató foglalkozás 2019.02.08. 
Farsang – csoportonkénti 
jelmezes program, táncház Simon 
Katalin vezetésével 

2019.02.12. 

Nevelőtestületi megbeszélés 2019.02.12. 
Család és gyermekjóléti 
tanácskozás 

2019.02.14. 

Közös szülői értekezlet az 
Általános Iskolával 
nagycsoportosok szüleinek 

2019.02.20. 

Nevelőtestületi megbeszélés 2019.02.21. 
Szülői értkezlet 2019.02.28. 
Nőnapi köszöntések 2019.03.08 
Magyar forradalom és 
szabadságharc ünnepe 

2019.03.14. 

Koszorúzás a városi ünneoségen 2019.03.15. 
Fogadóórák az óvodában 2019.03. 
Víz világnapja 2019.03.22 
Előadás a Baba-mama klubban 2019.04.11 
Logopédiai bemutató foglalkozás 2019.04.10. 
Iskolai beiratkozás 2019.04.12. 
SZMK értekezlet 2019.04.16. 
  
Nevelőtestületi megbeszélés 2019.04.16. 
Látogatás az iskolában - 
nagycsoportosok 

2019.04. 

Húsvéti hagyományok ápolása a 
csoportokban 

2019.04.15-18. 

Óvodai Gála 2019.04.26. 
Föld napja 2019.04.29. 
Tavaszi udvarszépítés 2019.04.29. 
Orvosi vizsgálatok 2019.04.25. 30. 
Anyák napja 2019.04.30. 2019.05.02-03. 
Kiscsoportosok beiratkozása 2019.05.06-10. 
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Madarak fák napja 2019.05.10 
Beiratkozás 2019.04.20.-21. 
Nevelőtestületi megbeszélés 2019.05.08. 
Madarak és fák napja 2019.05.10. 
Nevelőtestületi értekezlet 2019.05.24 
Nyílt nap – óvodalátogatás 
szülőknek, leendő tanítóknak 

2019.05.20. 

Pszichológus látogatása, 
tájékoztatása 

2019.05.20. 

Városi gyermeknap, aszfaltrajz 
verseny 

2019.05.18. 

Gyermeknapi meglepetés 
programok 

2019.05.24. 
 

A megye legkreatívabb óvodája 
oklevél átvétel a tűzoltóktól 

2019.05.24. 
 

Nagycsoportosok búcsúztatása az 
óvodától - évzáró 

2019.05.31. 

Pedagógusnap 2019.05.31. 
  
Évzáró értekezlet 2019.06.03. 
  
Szlovák nemzetiségi nap 2019.06. 
Kereplős évzáró az óvodások 
fellépésével 

2019.06.07. 

Nyitott délelőttök az óvodába 
készülő gyerekeknek és 
szüleiknek 

2019.06 

Nógrád megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Szakmai 
Együttműködési konferenciája 

2019.06.20. 

Takarítási szünet 2019.08.05-23. 
 
 

A külső és belső továbbképzések 
Továbbképzési Programunk megvalósításához a fenntartó Önkormányzat a konferenciák, 
továbbképzések költségeihez forrásokat biztosít, (50.000,-/ év) melynek felhasználásáról minden 
év végén el kell számolni. A részvételi díj kifizetéséhez való hozzájárulás mértéke az érdeklődő 
kollégák száma szerint alakul.  
 
Gyermekvédelmi feladatok 
A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pontos felmérése, nyilvántartása 
folyamatosan az új törvényi előírásoknak megfelelően történik, a jogosultságot igazoló 
nyomtatványok, igazolások összegyűjtése a szülők korrekt tájékoztatása a vonatkozó 
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jogszabályokról, az ingyenes étkezők és az étkezési kedvezményre jogosultak pontos 
nyilvántartása megtörtént. A gyermekvédelmi beszámolót csatoltan melléklem. 

Az intézményben folyó ellenőrző és értékelő tevékenység 
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak: 

- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét 
- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására 
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az 

önértékelés módszereivel történnek 

A nevelőmunka ellenőrzésének szempontjai, ütemezése 
Cél: az intézmény jogszerű működésének, a belső szabályozók által meghatározott 
munkarendjének, a kiemelt pedagógiai feladatok vezetői ellenőrzése. 

 
A vezetői ellenőrzés célja: 

- segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését, jelentsen 
motiváló erőt a beosztottak számára, 

- segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket, 
- mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre, adjon információt a 

visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez ill. az eseti döntések, 
problémamegoldások során, 

- adjon támpontot a személyek munkájához, illetve a folyamatok értékeléséhez. 

Feladatok végrehajtásának ellenőrzési terve 

Valamennyi csoportot érintő ellenőrzési szempontok: 
Az óvodapedagógusok feladatai a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban 
A saját tervezésű csoportnaplóban: 

- befogadási,- visszafogadási tervek- értékelése 
- félévenkénti nevelési terv- félévenkénti értékelés 
- az évszaknak megfelelő napirend és szervezési feladatok 
-  napló naprakész vezetése 
- statisztikai adatok pontos vezetése 
- a gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló dokumentumok folyamatos vezetése, 

szülői tájékoztatás félévente 
- szülői értekezletek, fogadó órák megtartása 
- pedagógiai célú nyílt napok szervezése 

 
Vezetői ellenőrzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg: 

- A pedagógus személyisége, attitűdje? 
- Milyen szintű a pedagógiai program megvalósítása a csoportban? 
- Milyen az óvodapedagógusok kapcsolata a csoportban tevékenykedő dajkával? 
- Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzést, a saját élményeken alapuló 

ismeretszerzést? 
- Épít-e a gyermekek természetes kíváncsiságára? 
- Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel? 
- Figyelembe veszi-e az adott gyermek aktuális fejlettségét, differenciál-e? 
- A módszerek, a hely, az idő megválasztása az adott tevékenységet hogyan szolgálta? 
- A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg, 
- Megfelelően motiválta-e a gyermekeket? 
- A dajkák munkájának szakmai ellenőrzési szempontjai: 
- Tisztaság a csoportszobában és az egyéb helyiségekben 
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- Tálalás, az étkezés segítése, higiéniai szabályok betartása 
- Kapcsolat az óvónőkkel, szülőkkel, a gyermekekkel 
- Munkaidő pontos betartása 
- Gyermekszerető magatartás 
- Környezetvédő magatartás 

A nevelési évet záró értekezleten megfogalmazott erősségeink:  

Pedagógiai célú nyitott projektjeink, családokkal közös rendezvényeink szervezettsége jó 
színvonalú, mindig új elemekkel gazdagodik.  A munkatársi közösség munkabírása magas fokú. 
Példamutató a pedagógusok felkészültsége, a pedagógiai munkát segítő asszisztens lelkes 
hozzáállása, az óvodatitkár mindenre kiterjedő figyelme, új dajkáink igyekezete, gondossága és 
egymás segítése. Nevelési elveink, elvárásaink zömében megegyeznek a szülőkével, azoknak a 
gyermekeknek a nevelése is jó irányba halad, akik otthon nem kapják meg a megfelelő törődést. 
Az együttnevelést segítő külső szakemberekkel partneri az együttműködésünk, csak úgy, mint a 
jelzőrendszer tagjaival, a társ-, és művelődési intézményekkel. 

Köszönöm munkatársaim kreatív, színvonalas munkáját, a szóban és írásban megfogalmazott 
gondolatait, és a jövőre vonatkozó fejlesztési javaslatait. 

 

Megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Képviselő-testületet, hogy a Rétsági 
Napközi Otthonos Óvoda éves beszámolóját szíveskedjen elfogadni. 

Rétság, 2019. 06. 14. 

 Vinczéné Szunyogh Judit 
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Gyermekvédelmi beszámoló 
2018/19-es tanév 

 
A tervezést segítő dokumentumok: 
 
1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról, továbbá a 
15/1998.(IV,30.) NM rendelet  
 
Az Óvodai nevelés országos alapprogramja 
 
Az óvoda mint intézmény általános gyermekvédelmi feladatai: 
 
A gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden 
lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka-és balesetvédelmi előírások betartásával és 
betartatásával, a vészhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülők és szükség esetén más 
szakemberek bevonásával. 
 

- törvényi változások követése, jogszabályok betartása és betartatása 
- a rendszeres óvodáztatás elérése, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű 

családoknál 
- a gyermeki jogok érvényesítése, alapvető és speciális szükségleteik kielégítése 
- a családi nevelés kiegészítése, segítségnyújtás 
- kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival, a családgondozás segítése 
- a veszélyeztetettség megelőzése 
- a gyermekek napközbeni ellátása, a gondozási és nevelési feladatok megvalósítása 
- személyiségfejlesztés a közösségi élet szervezésével 
- meghitt, derűs légkör megteremtésével segíteni a biztonságérzet alakulását 
- a gyermekek és szülők jogainak tiszteletben tartása 
- tolerálni az egyéni különbségeket 
- az integrált nevelés megvalósítása 
- kapcsolattartás a védőnőkkel és a gyermekorvossal  
 

Az év folyamán az óvoda dolgozói igyekeztek a feladatokat maradéktalanul ellátni, szerencsére kirívó esettel  nem 
kellett foglalkozni. 
A gyermekvédelmi felelős konkrét feladatainak megvalósulása: 
 

- az óvónők munkáját koordináltam és segítettem 
- Folyamatosan kapcsolatot tartottam  a Gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival 
- Részt vettem esetmegbeszélésen, értekezleten és a kollégákat tájékoztattam  ezek 

eredményéről 
- Szükséges dokumentumok érvényességét figyelemmel kísértem 
- Nyilvántartás aktualizálása, dokumentáció vezetése, összegzése 
- Rendszeres óvodáztatás elősegítése 
- A halmozottan hátrányos helyzetű 3. életévét betöltött gyermek felvételének biztosítása 
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- A gyermekvédelmi munkatervet megvalósítottuk 
 
Az intézményi feladatok és elvárások rendje, és megvalósulása: 
 
 
Szeptember: 
  Éves munkaterv elkészült, és ismertettem a tanévnyitó értekezleten. A kollégák tudomásul vették, 
az éves munka ez alapján folyt. 
 A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű óvodásokat megismertük, a folyamatos információáramlás 
fontosságára felhívtam a dolgozók figyelmét. 
  Külsős szakemberekkel folyamatos kapcsolattartás összedolgozás, valósult meg: logopédus, 
fejlesztő pedagógus, Nógrád Megyei Szakszolgálat. 
  Nyilvántartás, statisztika készítése az óvodatitkár segítségével, aki az új gyermekek adatait a KIR 
rendszerébe bevitte. 
  Szülői értekezletek keretében tájékoztatás a gyermekvédelmi felelős személyéről, a segítő 
szolgáltatások lehetőségéről. 
  Fogadóórák, tanácsadások időpontjának kihirdetése. 
  Személyiségi lapok átbeszélése az óvónőkkel, kiemelten az egyéni fejlesztések, tehetséggondozás 
területei. 
 Január: 
A tanköteles gyermekek óvodába járásának ellenőrzése, hiányzások áttekintése. 
Az óvodai szakvélemények előkészítése, iskolaérettségi vizsgálatok megkérése. 
Március: 
A Szakszolgálatokhoz küldött gyermekek szakvéleményének megismerése.  
Május: 
Óvodai beíratás folyamatának koordinálása a vezetővel. 
Nevelési évet záró értekezlethez írásos beszámoló elkészítése. 
 
Év közben felmerült és megoldott problémák óvodánkban csoportonként: 
 
Pillangó csoport: 

- Egy 6 éves kislány szüleit kellett figyelmeztetni a rendszeres óvodába járásra / családi okok 
miatt többször költöztek /, aztán 2019 április 1.-től kiiratkozott. 

-  A 6 éves hátrányokkal küzdő kisfiúnak többféle fejlesztést sikerült megvalósítani közösen 
a Szakszolgálattal, olyan szinten fejlődött, hogy elmehet iskolába. 

- 24 gyermekből 22 megy iskolába. 
- 2 gyermek marad vissza, akik a Micimackó csoportba kerülnek. 
- a pedagógiai asszisztens nagy segítség volt a két óvónő számára, főleg mikor a dajka hosszú 

ideig beteg volt 
- az óvónénik közül egy nyugdíjba vonul a nyáron 

 
 
 
Katica csoport: 

- Az új kiscsoportba lépő gyerekek beszoktatása és a szülők megnyugtatása volt a fő feladat. 
Az elválás okozta feszültségeket megnyugtató, kedves, békés légkörrel próbáltuk enyhíteni. 
Előfordult több esetben, hogy betegség után nem hoztak orvosi igazolást, nehéz meggyőzni 
a szülőket ennek szükségességéről, hiszen nekünk a naplóban mindent vezetni kell. 
Havonta ellenőriztük az igazolásokat, és felszólítottuk a hiányzások igazolásának pótlására 
az érintett szülőket. 

- az új óvónő beintegrálása megtörtént 
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- a dajka tavasszal felmondott, májustól új dajkával dolgoztunk, aki maximálisan segíti a 
munkánkat. 

 
Micimackó csoport: 

- A gyermekek életkorát tekintve vegyes összetételű csoport, a gyerekek kulturális, 
gazdasági, szociális háttere nagyon eltérő 

- az óvónők összefogták és egységbe integrálták a csoportot, ami már jól működik 
közösségként 

- egy 6 éves fiú esetében gondot jelentett az anya munkába állása, a gyermek sokat használja 
otthon az elektronikus és okos eszközöket, kevés idő jut a nevelésére 

Napocska csoport: 
- kis- középső csoport, vegyes összetétellel 

- új óvónőt kaptak szeptemberben 

- dajkájuk tavasszal nyugdíjba ment, (az időarányos szabadság kiadása révén közel egy 
hónapot voltak dajka nélkül) a feladatokat a többi dajka segítségével látták el 

- egy 4 éves fiú családjában történt nagy változás, az anya elhagyta őket. Az apa vette át a 
feladatokat, aki mindent megtesz a gyermek érdekében, őszinte és nyitott az óvónőkkel, 
elfogadja a tanácsaikat és rendben folyik a gyermek közös nevelése az óvodával. 

 Van egy család, akik 4 gyermeket nevelnek, több csoportban is érintettek. A gyermekek jó ellátást 
kapnak otthon, gondoskodnak róluk és az anya nagyon szereti őket, ragaszkodik hozzájuk. Viszont 
a felmerülő problémák esetén nem működnek együtt az óvodával / az apa hatására/, a javaslatokat 
és tanácsokat nem fogadják el, és a szakemberek segítségét elutasítják / pl. pszichológus /. Így a 
gyerekek hátrányt szenvednek társaikkal szemben, nehezen alkalmazkodnak, szociálisan 
éretlenebbek társaiknál. A jövőre nézve mindenképpen utat kell találnunk a szülők felé, hogy a 
gyermekek megkaphassák a nekik járó és fejlődésükhöz elengedhetetlenül szükséges segítséget. 

Geletei Lívia 
Gyermekvédelmi felelős 

Rétság, 2019. június 14.
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„Az én házam, az én váram” 
Munkaközösség 

2018/19-es tanév végi beszámoló 
 
Az idei nevelési évben új munkaközösséget kezdtünk el működtetni. Év eleji munkatervünk 
megszerkesztésében arra törekedtünk, hogy aktuális, mindenkit érintő, fejlesztésre szoruló 
munkaterületeket válasszunk ki témául. A nevelőtestület elfogadta és egész évben több-kevesebb 
sikerrel folyt a munka. 
A névválasztásból eredő elköteleződést sajnos nem minden munkatársunk tudta a magáénak érezni, 
több probléma is akadt, amit meg kellett oldanunk az év során. Szerencsére az óvodapedagógusok 
lelkesen dolgoztak, ezért nekik köszönhetően megoldottuk az átmeneti problémákat és az óvoda 
működése zavartalan volt. A kötelező feladatokat elláttuk, minden csoport 2 óvónővel és 1 dajkával 
működött, bár sok volt a hiányzás és 1 fő dajka nyugdíjba is vonult. 

Három fő feladatot határoztunk meg erre az évre, amelyek a következőek voltak: 
 

1. Új munkatárs integrálása a nevelőtestületbe: 

Zatykóné Bach Lívia határozott idejű szerződéssel került a Katica kis csoportba. Én mint a 
csoport vezetője és mint a munkaközösség vezetője tájékoztattam őt az óvodai 
dokumentumokról, a szokásrendről és közösen kialakítottunk egy jól működő beszoktatási 
rendet, azonos elvárásokkal, nevelési célokkal. Sajnos a csoport dajkája ezt nem tudta 
elfogadni, több konfliktushelyzet után tavasszal felmondott. Döntését lakhelyváltoztatással 
is indokolta.  Szerencsére egy hét alatt lett új dajkánk aki elfogadja az elveinket, hasznos 
tagja a csoportnak és mindenben számíthatunk rá. Az ő beintegrálása a munkaköri leírás 
alapos ismertetésével, és a nevelési elvek egyeztetésével megtörtént. 
A Napocska csoportból nyugdíjba ment a dajka, aki helyére sikerült felvennünk egy új 
munkatársa, az ő beintegrálása is folyamatban van. Munkáját lelkiismeretesen, alaposan 
végzi. Jól hasznosítja tapasztalatait, előző munkahelyén 24 évig látta el a dajkai teendőket. 
 

2. Dajka szerepe és felelőssége: 

A munkaköri leírás értelmezését nagyon fontosnak tartjuk, mert bár elolvasták és aláírták, 
annak betartása már nehezebben ment. Még a jövő évre vonatkozóan újra megfogalmazzuk 
ezt feladatnak, mert sok nehézségbe ütköztünk a munkaszervezés terén. Tavasszal 
egészségügyi állapotára hivatkozva egy másik dajka is felmondott, helyette is új ember fog 
jönni. Télen egy másik dajka nyugdíjba megy, tehát akkor is új embert kell felvennünk. 
Nagyon fontosnak tartjuk a dajka szerepét az óvodai csoportok életében, mert az óvónő 
munkáját ki kell hogy egészítse, támogassa és maximálisan segítse. Ezért fontos, hogy 
olyan embereket vegyünk fel, akik nem vezető szerepet akarnak betölteni a csoport 
életében, hanem támogató, gondoskodó, empatikus attitűddel rendelkeznek. 
 

3. Belső Ellenőrzési Csoport működtetése: 

2015-ben létrehoztuk a BÖCS-öt, amit átneveztünk BECS-re, de a lényeg nem változott: a 
kötelező vezetői és intézményi önértékelés megvalósítása. Ettől a tanévtől pedig a 
pedagógus önértékelés folyamata is elkezdődött. Ebben az évben 3 pedagógust értékeltünk. 
Tanfelügyeleti ellenőrzést nem kaptunk az idén, ezért az OH oldalára nem is töltöttük fel az 
értékelés eredményeit. Őszintén megvallva a rendszer bonyolult és nehezen kezelhető.  
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Papír alapon és számítógépen meg vannak az eredmények, ha szükségessé válik a feltöltés, 
akkor elvégezzük.  
Az önértékelt három pedagógus: 
Szrenka Beáta, Seres Ágnes, Vargáné Gyöngyössy Judit 
 
Ebben az átfogó munkában minden pedagógus kivette a részét valamilyen formában, hiszen 
sokrétű volt: adatgyűjtés, foglalkozás látogatás, dokumentumok ellenőrzése, interjúk 
felvétele, kérdőívek kitöltése, adatrögzítés. 
Célunk az volt, hogy az önértékelt pedagógusok munkáját elemezzük, rávilágítsunk a 
kiemelkedő és fejlesztendő területeire, munkájában megerősítsük és a sikereit elismerjük. 
Mindenki tisztában van vele, hogy nagyon nehéz ma pedagógusnak lenni, sokan kételkedni 
kezdenek abban, vajon mennyire kompetensek a mai kor gyermekeinek nevelésében, holott 
20-30 éves tapasztalattal rendelkeznek. Szeretnénk, ha munkatársaink jól éreznék magukat 
a nevelői közösségben, segítenék egymást munkájukban, és a támogatás lenne a fő 
szempont az egymással való kommunikációban.  
Jövőre nézve fontos a munkaközösség fenntartása, hiszen az OH kötelező feladatkéni írja 
elő a pedagógusok önértékelését, folytatjuk tovább újabb 3 fő értékelésével. 
Nagy segítség lenne a munkaközösség számára, ha még egy laptopot kaphatnánk, így amíg 
a gyerekek alszanak, addig is az óvónő a csoportban az adminisztrációs feladatait el tudná 
végezni. 
 
 
 

BECS munkaközösség vezető 
 
Rétság, 2019. június 15. 



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 és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit     

Munkavédelmi szabályzat 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019.06.28.-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda Munkavédelmi szabályzatát Fodor László   
munkavédelmi tanácsadó készítette el.  
 
A szabályzattal kapcsolatos állásfoglalása a következő: 
 
Tárgy: állásfoglalás a védőruha-munkaruha juttatás szabályairól 
 
Az 1993.évi XCIII. Munkavédelmi Törvény /MVT/ előírásai alapján a munkáltatónak 
a dolgozókat kötelessége a veszélyek, munkahelyi ártalmak mérlegelése  alapján, a 
kollektív védelemmel már nem biztosítható esetekben megfelelő egyéni védőeszkö-
zökkel ellátni! 
Ezeket az MVT alapján a munkáltatónak az egyéni védőeszközök juttatás rendjé-
ben kell szabályozni. A 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet 2. § (1) előírásai szerint 
egyéni védőeszköz: minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy 
tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológi-
ából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. 
(2) Nem minősül védőeszköznek: 
a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem 
a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizs-
gáltak. 
Könyvelés technikai szempontból az egyéni védőeszköz juttatás rendjében megha-
tározott, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező egyéni védőeszközök, teljes mér-
tékben költségként elszámolhatók. Amennyiben munkavállalót baleset éri, a baleset 
vizsgálata kiterjed a védőeszközökkel való ellátásra, azok megfelelőségére és 
használatára is. /A baleseti jegyzőkönyv részei ezeket a kérdéseket tartalmazzák, 
kitöltésük kötelező!/ 
Az egyéni védőeszközök pénzbeli megváltása nem lehetséges, ezekkel történő 
ellátás a munkáltató kötelessége. Az egyéni védőeszközöknek kihordási ideje 
nincs, elhasználódás függvényében kell cserélni! A munkavállalóknak a 
munkakörük, tevékenységük szerint, a munkáltató, a munkavédelmi szakember és 
a foglalkozás eü. szolgáltató közösen állapítja meg a szükséges egyéni 
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eü. szolgáltató közösen állapítja meg a szükséges egyéni védőeszközöket, melye-
ket a munkavállalóknak kötelességük használni! 
A munkaruha biztosítása nem kötelessége a munkáltatónak! Amennyiben a kollek-
tív szerződés így rendelkezik, abban az esetben a dolgozó részére természetbeni 
juttatásként biztosítják, a vállalás szerinti időközönként, mivel kihordási ideje van. 
Ez könyvelés technikailag adóköteles természetbeni juttatás! Pénzbeli megváltásra 
is  
van lehetőség. Ezeknek a ruházati cikkeknek megfelelőségi tanúsítvánnyal nem kell 
rendelkezniük. 
Az elmúlt években bekövetkezett balesetek is azt bizonyítják pld. egy könyvtárveze-
tő munkahelyi eleséses balesete, ha nem lett volna ellátva csúszásmentes védő-
lábbelivel, akkor a munkáltatójának másfél év betegállomány és több műtét költsé-
gét kellett volna kifizetnie! 
 
Az óvoda tervezett védőeszköz juttatás rendje mellékelve. 
 
Az óvoda munkavédelmi szabályzata a döntésnek megfelelő verzióban kerül kiala-
kításra! 
 
Rétság, 2019.06.19-én 
        Fodor László 
munkavédelmi tanácsadó 
 
 
 
A szabályzat kiterjed a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazotti jogvi-
szonyban foglalkoztatott munkavállalóira.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a szabályzat szíves áttekintésére és jóváha-
gyására. 

 
Rétság, 2019. június 14. 

 
                                                                             Vinczéné Szunyogh Judit 
                                                                                      óvodavezető 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  
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 4.   Határozati javaslat:   

  
A változat: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Napközi Ott-
honos Óvoda Munkavédelmi szabályzatát és elfogadja azt. 
 

B változat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Napközi Ott-
honos Óvoda Munkavédelmi szabályzatát és nem támogatja azt. 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                                                                                               Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                       jegyző 

  



 
 Napközi Otthonos Óvoda 
             2651.Rétság, Mikszáth utca 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rétság Napközi Otthonos Óvoda 
 

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rétság, 2019. június 19.  
 
     Készítette:  
 
 

Fodor László 
  Munkavédelmi tanácsadó 
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EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁS RENDJE 
 

Védelem iránya Védőeszköz 
megnevezése 

Védelmi 
kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség 
jelzése 

Kép a javasolt 
védőeszközről 

óvoda pedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens 
Fehér nadrág /lehet 
színes is/ (230 
g/m2 100 % pamut, 
rátétes zsebek) 

1 MSZ EN 
340  

Női blúz (fehér, 
lehet színes is) 1  

 

Védőruha 
(testvédelem) 

Fehér köpeny/lehet 
színes is/ (230 
g/m2 100 % pamut 
anyagból) 

1 EN 340 
 

 

 

Lábvédő eszköz 

Klumpa 
(csúszásmentes 
fehér PU talp, fehér 
bőr felsőrész, 
antisztatikus, 
párnázott lábfejrész, 
hasítékbőr talpbélés, 
csatos sarokpánt) 
cipő csúszásmentes 

2 

MSZ EN 
344 

MSZ EN 
345 

, , , 

 
 

 

Légzésvédelem 
/beteg gyermekek 
elkülönítése, 
gondozása 
esetén/ 

egyszer használatos 
eü. száj maszk 1  
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Védelem iránya Védőeszköz 
megnevezése 

Védelmi 
kategória 

Vizsgálati 
szabvány 

száma 

Védelmi 
képesség 
jelzése 

Kép a javasolt 
védőeszközről 

óvoda pedagógus, dajka, pedagógiai asszisztens 

Beteg, vérző 
gyerekek esetén 

egyszer használatos 
eü. gumikesztyű 1  

  
 
 
 
 
 
 
 

Ételosztáshoz védőeszközök 
Fejvédelem Élelmiszeripari fehér 

sapka, v. hajháló 
(Hálós tetejű, 
szellőző) 

1  
 

 
Védőruha 
(testvédelem) 

Élelmiszeripari 
nylon kötény 

1 MSZ EN 
344 

MSZ EN 
345 

, , 

,  

 
 

Kézvédelem Élelmiszeripari 
nylon kesztyű 

1 EN 340 
EN 374 

 
 

 
Test védelem Élelmiszeripari 

nylon kötény 
1 EN 340 

EN 374 
 

, ,  
 

 
Intézmény vezető 

/ugyan azon védőeszközökkel kell rendelkeznie, mint az óvodapedagógusoknak, mivel szakmai munkát is végez a 
csoportokban, de alapesetben képernyős munkahelynek minősül a beosztása/ 

Szemvédelem Látásromlás esetén 
dioptriás 
védőszemüveg, 
illetve, ehhez történő 
pénzbeni 
hozzájárulás, az 
50/1999. EüM 
rendelet szerint 
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Védelem iránya Védőeszköz 

megnevezése 
Védelmi 
kategória 

Vizsgálati 
szabvány 
száma 

Védelmi 
képesség 
jelzése 

Kép a javasolt 
védőeszközről 

Dajka védőfelszerelése takarításhoz 
Szemvédelem Fröccsenés 

elleni 
védőszemüveg 

2 MSZ EN 166 , 
MSZ EN 170 , 
MSZ EN 172 

,  

 
Védőruha 
(testvédelem) 

Színes 
védőköpeny 
/eltérő színű  
az óvónőktől/ 

2 MSZ EN 340 
 

 
Kézvédő eszköz Vegyszer álló 

kesztyű, 
 

2 MSZ EN420 , 
MSZ EN 388 , 

 3241; ; 

;   

 
Lábvédő 
eszközök 

csúszásmentes 
lábbeli 

2 MSZ EN ISO 
20344 , MSZ 
EN 347 
MSZ EN 374 

,   , ,  

,   

 
 
 
A fenti egyéni védőeszközöket sérülésmentes, kifogástalan állapotban át kell adni a 
munkavállalóknak, a minőségi tanúsítványokat, az eszközök használatának módját, 
oktatás keretében, meg kell ismertetni a dolgozókkal. A munkavállalóknak az egyéni  
védőeszközök használatával kapcsolatos valamennyi szabályt köteles betartani 
(rendeltetés szerű használat, állagmegóvás)! A védőeszközök használatáról nem 
mondhat le, amennyiben ellenőrzés alkalmával a védőeszközöket nem használja, a 
munkavédelmi hatóság az ezzel kapcsolatos közigazgatási bírság megfizetésére 
kötelezheti. Fontosabb vonatkozó jogszabályok: 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet: a 
munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális 
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az 
egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról. A 
védőeszközök cseréje, az elhasználódás és a minőségi tanúsítványon szereplő 
megfelelőség függvényében történik. Az elhasználódott egyéni védőeszközöket veszélyes 
hulladékként kell kezelni elszállításukról, megsemmisítésükről ennek megfelelően kell 
gondoskodni. Az egyéni védőeszközöket, tilos pénzbeli megváltással helyettesíteni! 
 
Rétság, 2019. június 19.-én 

 

 

Fogl.eü.orvos   mu.véd. tanácsadó   intézmény vezető 
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AZ ORVOSI VIZSGÁLATOK RENDJE 
 

A munkavédelmi törvény 49 §-a alapján, a munkaköri alkalmasság elbírálása céljából a 
munkaviszony létesítése, a munkakör, a munkahely megváltozása előtt előzetes, a 
munkaviszony fennállása alatt időszakos, esetenként soron kívüli, munkaviszony megszűnése 
esetén záró orvosi vizsgálatot kell végezni.  
A munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat célja, annak elbírálása, hogy a dolgozó: 
- egészségügyi szempontból alkalmas-e a választott (kijelölt, betöltött) munkakörben 
egészségének vagy testi épségének előre látható károsodása nélkül a munka elvégzésére, 
- esetleges betegsége vagy testi fogyatékossága a munkakör ellátása során nem idézhet-e elő 
saját személyével vagy dolgozótársaival kapcsolatban baleseti veszélyt,- ha megváltozott 
(korlátozott) munkaképességű, milyen munkakörben, illetve milyen feltételek mellett 
foglalkoztatható. 
 
Az új belépő dolgozót a felvételt kezdeményező köteles orvosi vizsgálatra küldeni és a 
felvétel csak foglalkozás-egészségügyi záradékkal eszközölhető. 
 
Jogszabályi előírások:  
 
a) A 33/1998 (VI.24.) NM rendelet szabályozza a munkaköri orvosi alkalmasság vizsgálatot. 
 
Az előzetes, időszakos, soron kívüli és záró orvosi vizsgálatok rendje: 
 
1.1. Az előzetes munkaköri, személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat: 
 
A munkaviszony létesítése, továbbá a munkakör megváltoztatása előtt orvosi vizsgálatra kell 
küldeni:  
 

a.) A munkáltató által foglalkoztatni kívánt személyeket, 
b.) A munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör (munkahely) 

megváltozása előtt, ha: 
• Az új munkakörben fizikai munkát végez 
• Fiatalkorú (18 év alatti) 
• A munkahelyen a korábbinál nagyobb, vagy eltérő jellegű megterhelésnek 

lesz kitéve 
 
Az új belépőt vagy új munkakörben dolgozókat a humán politikai szervezőnek 
(munkáltatónak) kell alkalmassági vizsgálatra küldeni. Az alkalmassági orvosi vizsgálatra 
küldött dolgozót formanyomtatvánnyal kell ellátni, melyben közölni kell a munkahelyre, 
munkakörre és a munkavégzésre vonatkozó, az alkalmasság elbírálhatóságához szükséges 
adatokat.  
 
Az alkalmasság elbírálása céljából az új belépőt, vagy az új munkakörbe történő áthelyezés, 
kinevezés esetén az áthelyezett munkavállalót az illetékes helyi foglalkozás-egészségügyi 
szakrendelésre, kell küldeni. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat elvégzése előtt, végre kell 
hajtani az időszakos vizsgálatoknál meghatározott laborvizsgálatokat, melyek eredményeivel 
kell jelentkezni a foglalkozás-egészségügyi orvosnál az előzetes vizsgálatra. 

Előzetes orvosi vizsgálaton az intézmény valamennyi új munkavállalója köteles 
részt venni, a nélkül nem alkalmazható.  
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1.2. Az időszakos munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat: 
 
Időszakos alkalmassági orvosi vizsgálatra kell küldeni a tulajdonosnak, vagy általa megbízott 
dolgozónak a munkavállalókat az alábbi rendben:  
 
a) „B” kategóriások: A fokozott biológiai kóroki tényezőnek kitett, járványügyi 

érdekből kiemelt munkakörben dolgozók az óvoda pedagógusok, dajkák, szakács, 
konyhai kisegítő, takarító. 
1. évente 
 

Az óvoda pedagógus, dajka munkakörben dolgozók kötelesek az időszakos orvosi 
vizsgálat előtt elvégeztetni a tüdőszűrést, a bakterológiai, bőrgyógyászati vizsgálatot. 
Ezután meg kell jelenni az időszakos üzemorvosi vizsgálaton, az intézmény vezetője által 
meghatározott rendben. A bőrgyógyászati vizsgálatot a foglalkozás egészségügyi orvos 
végzi el. 
 
 

A szakács, konyhai kisegítő munkakörben dolgozók kötelesek az időszakos orvosi 
vizsgálat előtt elvégeztetni a tüdőszűrést, bőrgyógyászati vizsgálatot. Ezután meg kell 
jelenni az időszakos üzemorvosi vizsgálaton, az intézmény vezetője által 
meghatározott rendben. A bőrgyógyászati vizsgálatot a foglalkozás egészségügyi 
orvos végzi el 

b) „C” kategóriások: 
 
a) Az egyéb fizikai munkások, akik közegészségügyi és járványügyi szempontból 

veszélyeztetettek. /jelenleg ilyen nincs/ 
 
1. 45 év felett 1 évenként, 
2. 45 év alatt 2 évenként, 

 
c) „D” kategóriások: Szellemi és adminisztratív foglakozásúak: 

 
1. életkortól függetlenül 2 évenként, 
 

A „C”kategóriába tartozó, egyéb fizikai munkát végző dolgozók és a „D” kategóriába 
sorolt munkakörben dolgozók kötelesek az időszakos orvosi vizsgálat előtt elvégeztetni a 
tüdőszűrést, illetve a tárgy évben már végrehajtott kötelező szűrést, melyek eredményét 
a vizsgálat előtt le kell adni az üzemorvosnak. 
 

A képernyő előtti munkavégzésben érintett munkakörben dolgozók látás szűrővizsgálatát 
az üzemorvos, az időszakos orvosi vizsgálat rendjének megfelelően két évenként, illetve 
panasz esetén azonnal el végzi. Látásromlás esetén, az üzemorvos a dolgozót, szakrendelésre 
utalja, melynek javaslata alapján a dolgozó védőszemüveggel történő ellátásra, illetve az 
érvényben lévő jogszabályok, belső szabályzóknak megfelelő mértékű költségtérítésre 
jogosult. 

 
A 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet 4§ (4) bekezdésének megfelelően, a munkáltató írásos 

nyilatkozata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a zajterhelés biztosan nem haladja meg a 
rendelet 3.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti alsó beavatkozási határértéket. A munkáltató ettől 
függetlenül az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés mindenkori (ritka, 
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szélsősédes körülményeket is figyelembe véve) előírta a karbantartó munkavállaló részére a 
füldugó kötelező használatát fűnyíráskor.  
 
Az intézmény szolgálati gépkocsijait vezető dolgozók, a vezetői engedélyben szereplő orvosi 
érvényesítés lejáratának napjáig kötelesek ismételt alkalmassági vizsgálaton részt venni.  
 
Az a dolgozó aki a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton „nem alkalmas” minősítést 
kapott, jogosult ismételt orvosi vizsgálaton részt venni. Amennyiben az ismételt orvosi 
vizsgálat eredménye sem megfelelő:  
 
• új dolgozó esetén a munkavállalót foglalkoztatni nem szabad, 
• ismétlődő orvosi vizsgálat esetén pedig a dolgozót egészségügyi állapotának megfelelő 

munkakörben kell elhelyezni. 
 
 
 
Olyan dolgozót, aki az előírt orvosi vizsgálaton nem vesz részt, tilos alkalmazni, 

ill. a munkavégzéstől el kell tiltani. 
 
Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat: 
 
Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni ha: 
• a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően 

alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészségét nem veszélyeztető és biztonságos 
ellátására, 

• heveny foglalkozási megbetegedés esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra 
vezethető vissza,  

• A dolgozó köteles minden bizonytalan eredetű lázas megbetegedés, idült hörghurut, 
allergiás, egyéb légzőszervi, heveny gyomor- és bélpanasz, hasmenése, hányása, gennyes 
bőrfertőzése és kézsérülése esetén orvoshoz fordulni, ill. ha ilyen megbetegedés a vele 
közös háztartásban élő személlyel előfordul, azt jelezni az üzemorvosnak. 

• A védőnők, gyermekjóléti szolgálat gondozói 10 napos keresőképtelenséget követően, 
• A többi munkakörben dolgozó harminc napos keresőképtelenséget követően, 
• Ha a munkavállaló munkavégzése hat hónapot meghaladóan szünetel, 
• balesetszerű expozíciót követően 
• eszméletvesztés, vagy ismétlődő munkabaleset után 
 
A vizsgált személynek a vizsgálat alkalmával nyilatkoznia kell az alábbiak szerint:  
A vizsgált személy nyilatkozata:  
1.) Alulírott kötelezem magam arra, hogy az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soron 
kívüli alkalmassági vizsgálaton jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő 
személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem • sárgaság • hasmenés • hányás • láz • 
torokgyulladás, bőrkiütés • egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is) • 
váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás 
 2.) Az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha időszakos 
távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek bármelyikét magamon 
észleltem. Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből 
kiemelt munkakörben történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen tevékenységem 
folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt adatokat szolgálati titokként kezelik. 
 



 

8 
 

Záró munkaköri alkalmassági vizsgálat: 
 

Záró munkaköri alkalmassági vizsgálatot elvégzésére akkor van szükség, ha indokolt a 
munkavállaló egészségügyi állapotának ismerete a munkaviszony megszűnésekor, illetve ha 
ezt a dolgozó kéri. Az intézményben dolgozóknál záró vizsgálatra nincs szükség. 

 
 
 

ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS 
 AZ  

ELŐÍRT VIZSGÁLATOKRÓL 
 

FSZ VIZSGÁLAT 
MEGNEVEZÉSE 

MUNKAKÖR 
MEGNEVEZÉSE

ELŐÍRT 
VIZSGÁLAT 

 

MEGJEGYZÉS 

óvónő, dajka 
/mivel 
rendszeresen részt 
vesznek az étel 
kiosztásában/ 

Bakterológiai, 
Bőrgyógyászati, 
Tüdőszűrő (TBC) 
Nemibetgség  
(lues serológia) 
 
Alap vizsgálat 
 

Munkába lépés 
előtt 

Szakács, konyhai 
kisegítő, takarító 

Bőrgyógyászati, 
Tüdőszűrő (TBC) 
 

Munkába lépés 
előtt 

 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
ELŐZETES 
 

Szellemi, 
adminisztratív 
dolgozók 

Alap vizsgálat 
Látás vizsgálat 

Munkába lépés 
előtt 

óvónő, dajka 
/mivel 
rendszeresen részt 
vesznek az étel 
kiosztásában/ 

Bakterológiai, 
Bőrgyógyászati, 
Tüdőszűrő (TBC) 
 
 
 
 
Alap vizsgálat 
 

1 évenként, 
 
 

Szakács, konyhai 
kisegítő, takarító 

Bőrgyógyászati, 
Tüdőszűrő (TBC) 
 

1 évenként, 
 
 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
IDŐSZAKOS 
 

Szellemi, 
adminisztratív 
dolgozók 

Alap vizsgálat 
 
 
 
 
Látás vizsgálat 

Életkortól 
függetlenül  
2 évenként, 
 
 
 
Panasz esetén 

 
 

 
ZÁRÓ 

Nem szükséges  Munkaviszony 
megszűnése 
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3. 

 Előtt 

 
Az alapvizsgálat alatt fizikális vizsgálat és vérnyomásmérés értendő. Hepatitis A, 

B és Influenza elleni kombinált védőoltás beadása kötelező! Amennyiben valaki erre 
nem hajlandó egy nyilatkozatot kell aláíratni vele, hogy a védőoltás beadását 
megtagadta! 
 
Különös védelmet igénylő (sérülékeny) csoportok foglalkoztatása: 
 
A munkaköri alkalmassági vizsgálatnál és véleményezésnél figyelembe kell venni, hogy a 
nők, terhes nők, a fiatalkorúak, öregségi nyugdíjkorhatár felettiek alkalmatlanok, vagy csak 
bizonyos feltételekkel alkalmasak az egészségkárosító, kockázatot jelentő, vagy veszélyes 
megterheléssel járó munkakörülmények közötti munkavégzésre. 
 
Sérülékeny csoportok foglalkoztatása: 85 dBA értéket meghaladó zajterhelést jelentő 
munkafolyamatban terhes nő és fiatalkorú nem foglalkoztatható. 
 
1. Gyermekek, fiatalkorúak, nők (terhesek, nem régen szültek, szoptatós anyák, 
anyatejet adók), idősek, külföldi vendégmunkások megterhelési formái: 
• Munkavégzésből származó: 
• -dinamikus, statikus izommunka 
• -pszichés terhelés 
• Munkakörnyezetből eredő: 
• -hő 
• -hideg 
• -hideg-meleg 
• -nedves munkakörnyezet 
-kéz-kar vibráció 
• -egésztest vibráció 
• -ionizáló sugárexpozíció 
• -mikrohullámú sugárexpozíció 
• -zajexpozíció 
• -túlnyomás 
• -nagyon mérgező, reprodukciót károsító, 
daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi anyag 
• -tüdőfibrózist okozó 
• -toxoplazma, rubeola 
 
2. Tiltott megterhelési formák az egyes csoportokban: 
Dinamikus izommunkán belül: 
• nehéz munka: terhes, fiatal- és időskorú nők 
(többi csoportban 70%-a megengedett) 
• közepesen nehéz munka: terhes (többi 
csoportban 70%-a megengedett) 
Statikus izommunkán belül: 
• anyagmozgatási munka: terhes, idős nők (max. 
10 kg) 
• kényszertesthelyzet (görnyedés, térdelés, 
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guggolás, előrehajolt felsőtest, fej felett tartós 
tevékenység): terhes, idős nők 
Kéz-kar és egésztest-vibráció: valamennyi csoport 
Ionizáló és mikrohullámú sugár: terhesek és fiatalkorúak 
 
Zajban végzett munka: terhesek, fiatalkorúak 
 
Túlnyomásban: valamennyi csoport 
 
Nagyon mérgező, reprodukciót károsító, daganatkeltő, vegyi anyagok: valamennyi csoport 
 
Teratogén vegyi anyagok: terhesek 
 
Tüdőfibrózist okozó porexpozíció: terhesek és fiatalkorúak 
 
Toxoplasma, rubeola: terhesek, fiatalkorúak 
 
Szerelőmunkák: terhes nők 
 
Fokozott pszichés terhelés: időkényszer (futószalag), monotónia (összeszerelés): terhesek, 
fiatalkorúak 
 
Kockázattal járó munkák: magasban, föld alatt, tűz- és robbanásveszéllyel járó, 
 
Villamos üzemi, fegyveres: terhesek, fiatalkorúak 
 
Hőterhelésben nehéz fizikai munka: minden csoport 
 
Hőterhelésben közepesen nehéz fizikai munka: terhesek, fiatalkorúak 
 
Hőterhelésben könnyű fizikai munka: terhesek, fiatalkorúak 
Hidegben: terhesek, fiatalkorúak 
 
Hideg-meleg munka: terhesek, fiatalkorúak, idős nők 
 
Nedves munkakörnyezet: terhesek, fiatal-, és időskorúak 
 
3. Külföldi vendég munkások esetében: 
 
Felmerülő betegségek: mentális, fertőző (TBC), gyomor-bélbetegségek, munkabalesetek 
(nyelvismeret hiánya) 
 

Az igazgató köteles az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
érdekében az 1993. évi XCIII. Törvény 58. §-a alapján foglalkozás egészségügyi szolgálatot 
biztosítani. 

 
Rétság, 2019.június 19. 

foglalkozás eü. orvos   mu.véd.tanácsadó   intézményvezető 
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Rétság Napközi Otthonos Óvoda 
Dohányzási Szabályzata 

/A nem dohányzók védelmében tett intézkedések/ 
 
 

A nemdohányzók védelméért és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény 2. §-a (8) bekezdésében, kapott felhatalmazás és a 2011. évi 

XLI. törvény, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló, 1999. évi XLII. törvény módosítása alapján, „mivel a dohányfüst minden 

esetben mérgező, annak nincs biztonságos egészségügyi határértéke,– elősegítve ezzel az 

egészséghez, valamint az egészséges környezethez fűződő alkotmányos jogok megvalósulását és 

védelmét”, az alábbi utasítást adom ki: 

Az utasítás területi hatálya: 

1. Az utasítás területi hatálya kiterjed: 

Rétság Napközi Otthonos Óvoda  

2651. Rétság Mikszáth utca 6.  alatti épületére. 

Az utasítás személyi hatálya: 

2. Az utasítás személyi hatálya kiterjed: beosztásra tekintet nélkül, az Óvoda valamennyi 

dolgozójára, a vendégekre, látogatókra, külsős, szerződéses dolgozókra.  

Az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény 38 §-a, valamint az 1999. évi XLII. a nemdohányzók 

védelméről szóló, 2011. évi XLI. törvénnyel módosított törvény 2. § (3) bekezdés a pontja alapján, a 

köznevelési, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben nem szabad dohányozni. Ezért az 

Óvoda teljes területén /a kerítésen belül/ a dohányzást megtiltom! 

Dohányzóhely az intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki. A 

kijelölés tűzvédelmi szabályokat, vagy közlekedésbiztonsági érdeket nem sérthet.” 

3. A nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások ellenőrzése, eljárás az előírások megszegése 
esetén. 

A fenti törvény 7. § (1) A 2–4/A. §-ban, a 9. §-ban foglalt, valamint a munkavédelemről szóló 1993. 

évi XCIII. törvény 38. §-a szerinti rendelkezések betartását az egészségügyi államigazgatási szerv 

ellenőrzi, és azok megsértése esetén – a jogsértő természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi 

személyiség nélküli szervezettel szemben – egészségvédelmi bírságot szab ki. Az egészségügyi 

államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától a 4. § (9) bekezdésében meghatározott 

személlyel szemben, ha a rendelkezésre jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel 

szemben a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett. 
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(2) Egészségvédelmi bírság megfizetésére köteles a 4. § (9) bekezdésében megjelölt személy is, aki 

a dohányzásra vonatkozó, e törvényben foglalt tilalmak, korlátozások betartását feladatkörében nem 

érvényesíti. 

(3) Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személy ellen szabható ki, aki a cselekmény 

elkövetésekor 14. életévét betöltötte, és saját jövedelemmel rendelkezik. 

   A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megtartásának ellenőrzésére a hatóságok 

részéről, az NÉBIH és a Katasztrófavédelmi szervek, a Intézményen belül  a Polgármester, a jegyző, ill.  

a munkavédelmi tanácsadó jogosultak. 

Az intézménynél a dohányzási szabályok betartásáért az intézmény vezető a felelős. 

A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén a munkavállalóval szemben 

fegyelmi eljárást kell lefolytatni. 

A (2) bekezdés nem érinti a munkavállalóknak, az adott munkahelyet érintő dohányzási 

korlátozást, illetőleg a munkáltatónak a dohányzóhely munkavállalók részére történő kijelölésének 

kötelezettségét sértő magatartása esetén alkalmazható, jogszabályban meghatározott eljárást és 

annak jogkövetkezményeit. 

A szülők, látogatók esetében figyelmeztetni kell őket a Intézmény területére történő 

belépéskor a dohányzás szabályaira, amennyiben nem hajlandók betartani azokat, ki kell kísérni őket 

az épületből. 

a)A dohányzás szabályainak betartását a hatósági személyek, ellenőrizhetik, a dohányzás 

szabályainak be nem tartását szankcionálhatják, ezzel kapcsolatban a szabálysértőket a 

dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, Ft, de 

legfeljebb 50 000 Ft-ig bírságolhatják. 

b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem, vagy nem megfelelő 

teljesítése, valamint a dohányzást, illetőleg a dohánytermékek forgalmazását érintő tilalmak, 

korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén 

ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért 

felelős személy tekintetében, illetve 

bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető 

vagy gazdasági társaság tekintetében. 

(5) A kiszabott egészségvédelmi bírság összegét úgy kell meghatározni, hogy az igazodjék a 

cselekmény súlyához és az elkövető személyi körülményeihez. Az eljáró hatóság a (4) 

bekezdés a) pontja szerinti esetben – az ott meghatározott összeghatártól eltérően – a törvénysértőt  

30 000 Ft-ig terjedő helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírsággal sújthatja. A helyszínen 

kiszabott bírság 30 napon belül történő meg nem fizetése esetén a (4) bekezdést kell alkalmazni. 
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(7) Az egészségvédelmi bírság az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnak az (1)–(2) bekezdések szerinti magatartásról való tudomásszerzését követő 6 hónapon 

belül alkalmazható. A jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven túl egészségvédelmi bírság 

nem szabható ki, kivéve, ha a magatartás jogsértő állapot fenntartásával valósul meg. Ebben az 

esetben az elévülési idő a jogsértő állapot megszűnésének napján kezdődik. 

4. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

A Intézmény területén épület létesítése, vagy meglévő épület, helyiség átalakítása, illetőleg felújítása, 

továbbá megváltoztatása esetén a nemdohányzók védelmét szolgáló jogszabályokban és az 

utasításban meghatározott előírásokat már a tervezés során érvényesíteni kell, a használatba vétel 

előtt a dohányzási szabályzatot ennek megfelelően módosítani szükséges. 

Ez a szabályzat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg az előbbi dohányzással 

kapcsolatos szabályzások 2019. július 01-én hatályukat vesztik. 

 

Rétság, 2019. június 19. 

 
 
foglalkozás eü. orvos   mu.véd.tanácsadó  intézményvezető 
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A segélynyújtó helyek kijelölése 
 
 

Az 1993 évi XCIII. munkavédelmi törvény, valamint a 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet 20 § alapján, minden és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok 

veszélyességétől függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést, vagy mentődobozt és a 

munkavállalók közül kiképzett elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. 

Az elsősegélynyújtó felszerelést, mentődobozt  megfelelő mennyiségben és 

minőségben  jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell 

készenlétben tartani.  

 

Az elsősegélynyújtó helyek az alábbiak szerint kerültek kijelölésre: 
 
Az óvoda épület : 
 
Hely: vezetői iroda     
 
 
 
Rétság, 2019. június  19. 

 
 
 
 
 
foglalkozás eü. orvos    mu.véd.tanácsadó  intézményvezető 
 







































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: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szent István napi rendezvény 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár összeállította a 2019. augusztus 20-i 
programtervezetet, melyet a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport áttekintett, azzal egyetér-
tett. 
 
Program: (Szerződések csatolva) 
15.00  Rimóci Rezesbanda 
 30’ Közönséginvitáló” zenés felvonulás a városban (indulók, csárdások, nóták) 
 45’ Térzene a színpadon (keringő, foxtrott, slágerek) nettó 110.000 
16.30 55’ Sihell Fery és Henna (pop/mulatós slágerek) nettó 230.000 
18.30 60’ Kiss Kata Zenekar (ünnepi élőzenei koncert) nettó 330.710 
20.00 120’ Pedrofon Zenekar (swing & rock ’n roll élőzenei koncert) nettó 157.480 
22.00  Tűzijáték nettó 500.000 
Színpad, fény és hangtechnika nettó 295.000 
Összesen:  nettó 1.623.190 
 
Az intézmény 2019. évi költségvetésében a rendezvény megvalósításához szükséges összeg 
rendelkezésre áll. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2019. június 14. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 

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

 
3. Jogszabályi háttér:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018.(XII.17.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2019. (VI.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

A Szent István napi rendezvényről 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2019. augusztus 20-i programokkal kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
 
- Rimóci Rezesbanda (képviselő: Beszkid József) 110.000 Ft +áfa 
- Retro Világ Kulturális és Sportegyesület (Sihell Fery és Henna) bruttó 292.1000 Ft 
- Folkazene Kft. (Kiss Kata Zenekar) bruttó 420.000 Ft 
- Porway’s Art Egyesület (Pedrofon Zenekar) bruttó 200.000 Ft 
- Pyro-Paradios Tűzijáék Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 500.000 Ft +áfa 
- Zsarnóczay Kft. (színpadtechnika) 295.000 + áfa 

 
szerződéseket jóváhagyja, felhatalmazza Varga Nándornét, hogy a fent felsorolt Szerződéseket 
aláírja. 
 
A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi költségvetésében biz-
tosított. 
 
Határidő: 2019. július 5 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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KISS KATA ZENEKAR 

 
 

ELŐADÓI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött a(z): 

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
Adószáma: 15453260-1-16 
Képviselő: Varga Nándorné  
Képviselő elérhetősége: 30/5630451, konyvtar@retsag.hu 
Technikai egyeztetés elérhetősége: Józsa Krisztián 30/9470823 

a továbbiakban Megrendelő, 

másrészt a Kiss Kata Zenekar képviseletében  

FOLKAZENE KFT.  
Székhely: 3425, Sály, Kossuth Lajos utca 22/a. 
Levelezési cím: 1171 Budapest, Toldi Miklós utca 32. 
 
Adószám: 22932419-2-05 
Cégjegyzékszám: 05-09-027995 
Bankszámlaszám: 11734107-20123732 
Képviselő: Bikics Tibor ügyvezető 
Elérhetőség: 06-30-588-13-01, info@kisskata.hu 
Weblap: www.kisskata.hu 
 
továbbiakban mint Megbízott között, 
 
a megbízott biztosítja, hogy a Kiss Kata Zenekar  
 
Rétság, Nagyparkoló (szabadtér) helyszínen 
 
2019.08.20. kedd, 18.30 óra időponttól 
 
60 perces élő koncertet ad a városi Szent István Napi rendezvényen. 
 
 
A program sikeres megrendezéséhez a megrendelő biztosítja: 
 

• a koncert propagálását, 
• a fellépéshez szükséges színpadot, hang-, és fénytechnikát,  
• a rendezvény napján 1 fő ügyelőt. 
• a fellépéshez szükséges öltözőt tükörrel 
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A megbízott biztosítja: 
 

• a fellépés előtt 1 órával a helyszínen való megjelenést 
• a koncert pontos kezdését és lebonyolítását a tőle telhető legmagasabb minőségi szinten. 

 

A fellépő technikai igénye: 

A technikai beálláshoz kb. 30-35 percre van szükségünk. 

- 5-6 monitor láda 
- 3 mikrofon állvánnyal énekekhez 
- a színpadon áram, 3 db elosztó 
- dobmikrofonozás: lábdob, pergő, lábcin,felső tam, álló tam, 2 db over head 
- 1 db XLR kábel, 3 db jack-jack kábel 
- billentyűhöz stereo vonal 
- basszusgitárhoz sztereo vonal 
- ritmusgitárhoz sztereo vonal 
- hegedűmikrofonhoz fantomtáp 

 
A fellépő díjazása: 
 
A tiszteletdíjat a megbízó számla ellenében a teljesítést követően a megbízott részére készpénzben / átutalással 
fizeti ki 8 napon belül. (a megfelelő aláhúzandó) 
 
A szolgáltatás díja: bruttó 420.000 Ft, mely tartalmazza a megbízott minden költségét. 
 
 
A megbízó lejelenti az ARTISJUS szerzői jogvédő iroda felé az elhangzott dalokat, melyeket a megbízott a 
megbízó rendelkezésére bocsájt az előadás után. 
Amennyiben a megbízott a kitűzött időpont előtt 8 napon belül a rendezvényt lemondja, akkor vállalja az addig 
bizonyíthatóan felmerült rendezői költségek megtérítését a megbízónak. 
Amennyiben a megbízó a fellépést 3 napon belül lemondja, köteles a tiszteletdíj 50%-át kifizetni. 
Amennyiben a megbízó a fellépést a rendezvény napján mondja le, köteles a tiszteletdíj 100%-át kifizetni. 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. Az esetlegesen 
felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Törvényszéki Bíróság jogosult a döntésben. 
A szerződő felek jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 
 
 
2019. június 12. 
 
                              ................................................                      ............................................ 

                        Bikics Tibor                                              Varga Nándorné 
                             ügyvezető, megbízott                            Megrendelő 
 



Előadóművészeti szerződés 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
NÉV 
Számlázási cím: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Adószám: 15453260-1-12 
Bankszámlaszám: 11741031-15453260 
képviseli: Varga Nándorné, mint megbízó, a továbbiakban „Megbízó”   
 
másrészről 
 
Porway’s Art Egyesület  
Számlázási cím: 6331 Foktő, Aradi utca 25.  
Levelezési cím: 1119 Budapest, Leiningen út 43. 
Cégjegyzékszám: 9. Pk.60.453/2015/13  
Adószám: 18738896-1-03 
Bankszámlaszám: K&H: 10400164 - 50526787 – 55741000  
Az Egyesület elnökének neve: Porvay György László 
mint megbízott, a továbbiakban: „Megbízott” 
 
között előzetes, szóbeli vagy telefonon történt megrendelés alapján az alábbi feltételek 
mellett: 
 
1. A Szerződés tárgya 
 
A Megbízó felkéri a Megbízott által képviselt PEDROFON Zenekart (a továbbiakban: 
„Előadó”), hogy az alábbi helyszínen és időpontban a következő műsor előadásáról 
gondoskodjon: 
 
A Koncert (a továbbiakban: Koncert):  
 
Időpont: 2019. augusztus 20. 20:00 – 22.00-ig 
Időtartam: 120 perc 
Helyszín: Rétság, Nagyparkoló (szabadtér) 
 
2. A Szerződés időtartama, a szerződés megszűnése, megszüntetése 
 
2.1 A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés annak mindkét fél által történő aláírása 
napján lép hatályba, és határozott ideig, a szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan 
teljesítése napjáig tart.  
 
2.2  A jelen szerződést egyik fél sem szüntetheti meg rendes felmondással.   
 
2.3. Amennyiben a Koncertet bármelyik fél egyoldalúan lemondja, akkor a másik felet a 6. 
pontban meghatározott díjjal azonos mértékű kötbér illeti meg. 
 
 
 
 



3. A Megbízó jogai és kötelezettségei 
 
3.1  A Megbízó vállalja, hogy a Koncert megszervezéséhez és megrendezéséhez szükséges 
műszaki, technikai és személyi feltételeket, valamint a helyszínt biztosítja, a Koncert 
előadásához szükséges engedélyeket beszerzi. (Öltözőről, a helyiségnek műsor megtartásához 
szükséges berendezéseiről, a kifogástalan technikai feltételekről, behajtási engedélyről, 
megfelelő parkolási lehetőségről, szükség esetén biztonsági személyzetről stb.) 
 
3.2 A Megbízott által képviselt Előadó tudomásul veszi, hogy a Megbízó saját döntési 
körében meghatározott módon és saját költségén hirdetheti a Koncertet. 

 

a. promóciós anyagok (plakátok, műsorfüzetek, szórólapok, stb.) nyomtatásával és 
megfelelő módon történő terjesztésével, valamint saját honlapján, illetve egyéb 
internetes oldalakon keresztül, 

b. rádiós/televíziós/internetes reklámspotok készítésével és sugárzásával vagy a 
nyilvánossághoz való bármilyen más formában történő közvetítésével. 

 
4. A Megbízott jogai és kötelezettségei 
 
4.1 A Megbízott vállalja, hogy a fellépés megkezdése előtt megfelelő öltözetben a helyszínen 
megjelenik/megjelennek.  
 
5. Díj, fizetési feltételek 

 
A Felek kölcsönös megállapodása alapján a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként a 
Megbízottat bruttó 200.000 Ft, azaz bruttó kétszázenezer forint összegű díj (a 
továbbiakban: Díj) illeti meg, ami tartalmazza a Megbízott fellépési díját és valamennyi 
felmerülő költségét. A Díjat a Megbízó számla ellenében a teljesítést követően a Megbízott 
részére készpénzben a helyszínen/átutalással 8 napon belül fizeti ki. (a megfelelő aláhúzandó) 
 
5.1. A Megbízott a jelen szerződés aláírását és a szerződésszerű teljesítést követően 
jogosult a Díjról számlát kiállítani és azt benyújtani a Megbízóhoz. A számlát a Megbízó a 
számla kézhezvételét követően készpénzben egyenlíti ki a Megbízottnak. 
 
EGYÉB KIKÖTÉSEK:  
 
6. Jelen szerződést indokolt esetben bármelyik fél felbonthatja 15 nappal az előadást 
megelőzően. 
15 napon belüli, a Megbízó által kezdeményezett szerződésbontás esetén Megbízó köteles a 
szerződésben rögzített összeg 50%-át + útiköltséget a Megbízottnak téríteni. 
Ha a műsor a szerződésben rögzített időponttól a rendező (Megbízó) hibájából 60 perccel 
nagyobb eltéréssel sem kezdődik el, úgy az előadó(k) a helyszínen dönthet(nek) az előadás 
elmaradása mellett; ebben az esetben az előadó(ka)t a tiszteletdíj és a szerződésben rögzített 
útiköltség is megilleti. 
 
7.  A rendezvény napján történő lemondás, valamint az időjárási körülmények (pl. eső) és 
a technikai szolgáltatások hiányossága miatt elmaradt műsor esetén a szerződésben rögzített 
tiszteletdíj kerül kifizetésre. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén a koncert a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében kerül megrendezésre. 
 



8.  A műsor költsége nem bevételfüggő, így a Megbízóval kötött szerződés értelmében a 
teljes tiszteletdíjat kell kifizetni, abban az esetben is, ha a közönség nem megfelelő 
létszámmal van jelen. 
 
9.  Az Előadót a vállalt fellépés teljesítésének kötelezettsége alól a fellépést akadályozó, 
kellően igazolt betegség, baleset, műszaki hiba, járhatatlan útviszonyok, és VIS MAJOR 
mentesíti. Ezekben az esetekben kártérítéssel egyik fél sem tartozik. 
 
10.  A szerződésen csak mindkét fél előzetes hozzájárulása esetén, írásban lehet 
változtatni. Az aláírt szerződésbe a felek nem javíthatnak bele. Észrevételeiket csak levélben, 
telefonon vagy faxon tehetik meg! 
 
11. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez, sokszorosításhoz, 
továbbításhoz. Alulírott megbízott, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
nyilatkozik, hogy a Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtárral kötött szerződési 
anyagával kapcsolatban hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez a szerződési 
eljárásban résztvevők számára. Emellett hozzájárul a benyújtott teljes szerződési anyag 
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel történő közléséhez). 
 
12.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK. vonatkozó 
jogszabályai az irányadók. Jogvitás esetekben a felek a Fővárosi Bíróság illetékességét 
fogadják el. 
 
13.  A műsorról hang-, tv- illetve videofelvétel csak a művészek engedélyével készülhet. 
 
 
Jelen Szerződés 3 (három) eredeti példányban készült.  
 
A Felek a jelen Szerződést áttanulmányozták, és mint akaratuknak megfelelőt jóváhagyólag 
aláírják. 
 
 
 …………………………………. …………………………………. 
 Varga Nándorné Porvay György László 
 igazgatóhelyettes Porway’s Art Egyesület 
 Megbízó Megbízott 
 
 
 
 
Kelt: 2019. 
 
 
 
 
FIGYELEM! A szerzői jogról szóló törvény értelmében a szerzői, ill. az egyéb jogdíjak 
kifizetéséről a Szerzői Jogvédő felé a Megbízó megrendelője gondoskodik. 
Az elhangzott dalok listáját a megbízott előadás után a megbízó részére átadja. 
 





 
 Tárgy: Szolgáltatási szerződés 
   
 Ügyiratszám: 75/2019. 
 Ügyintéző: Kelemen Ágnes 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Szolgáltatási szerződés 

 
Amely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651. Rétság, Rákóczi út 26.) 
 – mint megrendelő – és 
 
Név: Rimóci Rezesbanda (Képviselő: Beszkid József) 

Cím: 3177 Rimóc, Kossuth L. u. 6. tel. 30/517-5860 

Számlaadó: Paluch Norbert, 3177 Rimóc, Kossuth út 23. tel. 20/539-2752 

Adószám: 67442876-1-32 

– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A szolgáltatás megnevezése: Zeneszolgáltatás Szent István napi ünnepségen 

A szolgáltatás helye: Rétság város és Nagyparkoló 

Időpontja: 2019. augusztus 20. kedd, 15.00 órától kb. 15.30 óráig: zenés felvonulás a 
városban, 15.45 órától 16.30 óráig: szórakoztató műsor a színpadon – Időtartam: kb. 60 perc 

A szolgáltatás teljes költsége (útiköltséggel): 110.000 Ft + áfa = 139.700 Ft, azaz Egyszáz-
harminckilencerer-hétszáz Forint. 

A szolgáltatás költsége annak teljesítésekor készpénzben kerül kifizetésre egy összegben, 
számla ellenében a helyszínen. Az összeg minden felmerülő költséget tartalmaz. 
A szolgáltató vállalja, hogy a fent megjelent időpontban a helyszínen fellépésre alkalmas 
állapotban az együttes tagjai megjelennek, a fent leírt szolgáltatást biztosítják. A 
zeneszolgáltatáshoz szükséges hangszerekről a szolgáltató gondoskodik. 
A felvonuláshoz a szállító járműről a megrendelő gondoskodik. 
 
Megjegyzés: ................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
Rétság, 2019. június 11. 
 
 
 
 ............................................... ..............................................  
 Varga Nándorné Beszkid József 
 (megrendelő aláírása) (szolgáltató aláírása) 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

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



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalkoztatás engedélyezésé-
re 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019.  június 28-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. nevében kér-
ném a tisztelt Képviselő-testületet, hogy párhuzamos foglalkoztatást engedélyezzen intézmé-
nyünkben Nagy-Velki Anita betegszabadsága, GYED és GYES idejére. Második gyermekének 
születése ez év augusztusára várható. Bejelentése alapján 2019. július 01-től betegállományt 
kell igénybe vennie. Helyettesítését ettől az időponttól kezdve meg kellene oldani. Intézmé-
nyünkben dolgozik Potyecz Enikő, akinek határozott idejű foglalkoztatása viszont 2019. június 
30-val lejár. Kérnénk a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a könyvtár zavartalan működése érde-
kében egy főt (Potyecz Enikő), Nagy-Velki Anita távolléte idejére intézményünk foglalkoztathas-
sa. 

Megértésüket köszönöm! 
 
Rétság, 2019.06.17. 

 
 

Varga Nándorné 
ig.h. 

 
 
 

1. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok vég-
rehajtása 

2.  
3.  

4. Jogszabályi háttér: 
5.  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.03.) önkormány-
zati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 18.§ (2) bekezdés h) 
pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megál-
lapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.” 

 
6.  
7. Határozati javaslat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a Nagy-Velki Anita betegszabadsága, GYED, GYES idejére szóló helyet-
tesítési kérelmét párhuzamos foglalkoztatással. 



 

2 
 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2019. (VI.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

A 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár kérelmét a párhuzamos foglalkoztatás engedélyezéséről Nagy-Velki Anita betegsza-

badsága, GYED és GYES időtartamára, azt támogatja. 
 

B 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár kérelmét a párhuzamos foglalkoztatás engedélyezéséről Nagy-Velki Anita betegsza-
badsága, GYED és GYES időtartamára, azt nem támogatja. 
 
 
 
Határidő: 2019. július 01. 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
Záradék: 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 



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

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

1 oldal a 1 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Szabó Tiborné kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szabó Tiborné azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a Takarék u. 5. és Takarék 
u. 7. szám közötti társasház között járda kerüljön kiépítésre. Indokolása szerint mozgáskorláto-
zott és elektromos járművével nem tud eljutni a kiépített járdáig. 
  
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2019. június 18. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Tiborné kérelméről készí-
tett előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Takarék u. 5. és  a Takarék u. 7. szám közötti ingatlanok közötti járdaépí-
tésre árajánlatot és szerződés-tervezetet kér a Váci Útépítő Kft-től. 
 
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

A MOSOLYÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képvi-
selő-testülethez, hogy a Balassagyarmati Kórház gyermekosztálya részére adományozandó BEDF 
Gastro Plus Hidrogén monitor, gyomor és bélrendszer vizsgáló eszköz megvásárlásában anyagi 
segítséget kérjen. Az egyesület kérelmét előterjesztésemhez mellékelem. 
 
Az Egyesület több alkalommal kért és kapott támogatást Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületétől. A támogatás összege általában 30.000 Ft volt. Az Egyesület valamennyi alkalommal 
elszámolt a támogatással. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2019. június 20. 

 
   Hegedűs Ferenc 
       polgármester 

 
 

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

1. részben feltüntetve 
 

3. Jogszabályi háttér 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(VI.28) KT. HATÁROZATA 

  
„A” változat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyért Egyesület kérelmét, azt 
támogatja. A támogatást, ……………. forintot a Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére 
BEDF Gastro Plus Hidrogén monitor, gyomor és bélrendszer vizsgáló eszköz vásárlására kell for-
dítani.  
A támogatott civil szervezettel az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal megállapodást kell kötni. 
 
A pótelőirányzatot a 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapo-
dást aláírja. 
 
Határidő:  2019.  július 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                                                                                                   

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mosolyért Egyesület kérelmét, azt 
nem kívánja támogatni.  
 
Határidő:  2019.  július 15.. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

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

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a Országos 
Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület– képviselő: ……………… – között 2019. évi önkormányzati 
támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2019.(VI.28.) számú határozatá-
val a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egye-
sület részére ………….- Ft azaz ………………….. forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás 
COFOG szerinti besorolása 084031. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

- BEDF Gastro Plus Hidrogén monitor, gyomor és bélrendszer vizsgáló eszköz vásárlása 
a Balassagyarmati Kórház Gyermekosztálya részére: ………………….- Ft 

 
A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett keret terhére az 
egyesület Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-13803339 számú számlájára igénybejelentés alapján 
utalja át. 
  
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre 
használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiál-
lított számla másolatainak benyújtásával, 2020. január 31-ig kell elszámolni.  
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a 
Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizony-
latoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bárminemű 
kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

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

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

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

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak minő-
sülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

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

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő ter-
heket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 
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8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására 
jogosult és köztartozása nincs. 
 
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irány-
adónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a 
megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
  
Rétság, 2019. ………………………. 
  
 
  Hegedűs Ferenc                                 ………….…………… 
    polgármester                                           Támogatott   
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
……………………………. 
    pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér-
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………... 
Természetes személy lakcíme: …………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………... 
Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………… 
Adószáma: ……………………………………………………………………………………… 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………….. 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………… 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 



A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme  Kt. 2019. 06.28-i ülésére 

5 
 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpén-
zekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)  
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

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

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

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
Kelt: ………………………………. 
                                                                             ……………………………. 
                                                                                 Aláírás, cégszerű aláírás 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK MUNKACSOPORTHOZ ÉRKEZETT KÉRELEM 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

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

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz 2 db kérelem érkezett. A beérkezett kérelmek a 
szabályzatnak megfelelnek, támogathatók. 

TKM kérelmek összesítő 

  Utazás  fő Támogatott költség 

  
Támogatást kérő utazás célja 

időpontja   
útiktg belépőjegy Összesen 

útiktg belépő Össz. 

1 

Rétsági Hunyadi 
János Nyugállomá-
nyúak Klubja 

Berekfürdő 
Nyugdíjas talál-
kozó 

2019. 08.30-
2019.09.01 53 250 000 59 800 309 800 150 000 0 150 000

2 
Rétság Város Sport 
Egyesület 

Mogyoród  
Aquapark 2019. július 40   250 000 250 000   150 000 150 000

  Összesen:               300 000
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. június 20. 
 
                                                                                                                       Mezőfi Zoltán s.k. 
                                                                                                                         alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Keret felhasználás 
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Felhasználás
Felhasználás 
össz.

Rendelkezésre 
álló keret

Rendelkezésre álló keret 3 000 000
Felhasználás
2019. január havi ülés
Rétság Városi Nyugdíjas Klub 140 000 140 000 2 860 000
2019. március havi ülés
Rétsági Általános Iskola 35 000
Rétsági Általános Iskola 4.a osztály 112 140 147 140 2 712 860
2019. április havi ülés
Gyógynövény Baráti Kör 150 000
Csillagvirág és Zúgófa Táncegyüttesek 52 500
Általános Iskola 1/b osztály 57 953
Általános Iskola 3. osztály 94 500
Általános Iskola 4.b osztály 63 420
Általános Iskola 5. osztály 121 450
Általános Iskola 6.a osztály 145 600
Általános Iskola 6.b osztály 138 600
Általános Iskola 143150 967 173 1 745 687
2019 Május havi ülés
Hunyadi Nyugállományúak Kluja 144270
Hunyadi Nyugállományúak Kluja 150 000
Óvoda - Nagycsoport 57 050 351 320 1 394 367
Hunyadi Nyugállományúak Kluja 150 000
RVSE 150 000 300 000 1 094 367  

3.)  Jogszabályi háttér:  

2019. évi költségvetési rendelet 
 
 

4.) 4. Határozati javaslat 

 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2019. (IV.30.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Mun-
kacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és  
 
 

  Utazás  fő Támogatott költség 

  
Támogatást kérő utazás célja 

időpontja   
útiktg belépőjegy Összesen 

útiktg belépő Össz. 
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1 

Rétsági Hunyadi 
János Nyugállomá-
nyúak Klubja 

Berekfürdő 
Nyugdíjas talál-
kozó 

2019. 08.30-
2019.09.01 53 250 000 59 800 309 800 150 000 0 150 000

2 
Rétság Város Sport 
Egyesület 

Mogyoród  
Aquapark 2019. július 40   250 000 250 000   150 000 150 000

  Összesen:               300 000
 
 
mindösszesen 300.000 Ft-ot a fenti táblázat szerint átvállal. 

 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelem szerint, 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 
 
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 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATINAK VÉG-
REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-

SEKRŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
 (92-ig beszámolva) 
 

Hat.száma Határozat tárgya Végrehajtás 

      
93/ 
2019. 05. 30. 

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és 
lakbér módosításáról Intézkedés nem szükséges 

94 Árajánlat közbeszerzésre 
Megállapodás megkötése megtörtént 

95 Árajánlatok elbírálása műszaki ellenőr-
zésre (Zöld város) Megállapodás megkötése megtörtént 

96 Család- és Gyermekjóléti Központ ki-
egészített szakmai programjának jóvá-
hagyása 

Intézményvezető értesült a döntésről 

97 Tulajdonosi hozzájárulás kérése 
Kérelmező részére megküldésre került 

98 Döntés kártérítés jogcímen átvett tűzifá-
ról Határidő még nem telt le 
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99 A 2018. évi karbantartási és felújítási 
terv végrehajtása 

Tájékoztatót a Képviselő-testület tudo-
másul vette 

100 Önkormányzati keresetkiegészítés lehe-
tősége Határozat végrehajtva 

101 Szerződéskötések jóváhagyása, Vis 
Major bizottság…. Intézményvezető értesült a döntésről 

102 Tulajdonosi hozzájárulás (Baginé Szé-
kely Anita) 

Kérelmező értesült a döntésről, a kifize-
tés még nem történt meg 

103 Polgármesteri kérelem 
Nincs teendő 

104 Pótelőirányzat kérése fűtési pótlékra A kifizetés megtörtént 
105 Lakossági kérelmek (Takarék u. 9 és 

11.) Határidő még nem telt le 

106 Kérelem önkormányzati hozzájárulás 
biztosításához gyermekek védőoltásá-
hoz 

Az első alkalommal beadandó oltások 
megvásárlásra, átadásra kerültek 

107 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
kérelme 

Kérelmező értesült a döntésről, a határ-
idő még nem járt le 

108 Tájékoztatás Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó működéséről, … Intézményvezető értesült a döntésről 

109 Beszámoló közérdekű adatok közzété-
telének és megjelentetésének tapaszta-
latairól 

Végrehajtás folyamatos 

110 Beszámoló a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatok ellátásáról Végrehajtás folyamatos 

111 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
2018. évi működéséről Tudomásul véve 

112 Tájékoztató követelések állományáról 
Végrehajtás folyamatos 

113 Buszváró nyitvatartásának módosítási 
kezdeményezése A nyitvatartási idő betartásra kerül 

114 TKM működési szabályzatának felül-
vizsgálata A szabályzat hatályba lépett 

115 TKM kérelmek Kifizetések megtörténtek 
116 Mikszáth u. 8. alatti lakó és a Takarék 

utcai lakók kérelme 
A Váci Útépítő Kft átvette a testületi ha-
tározatot, bejárást a mai napra tervezte 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális Bizottság 2019. május 28-i ülésén az alábbi részletezés szerint 24 db határozatot hozott: 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
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- -       támogatott kérelem 12 db 130.000 Ft 

- -       elutasított kérelem   
           Döntés összesen: 12 db 130.000 Ft 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 3 300.000 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 300.000 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 5 300.000 
- -       elutasított kérelem 1 - 

           Döntés összesen: 6 300.000 
           Döntés összesen: 21 db 730.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság Kovács Attiláné 2651 Rétság Rákóczi  u.45. szám alatti lakos mivel a 
szociális étkezést a továbbiakban nem kívánja igénybe venni , részére a 137/2019.(V.28.) 
számú határozatával 2019. március 1.napjával a szociális étkezésre való jogosultságot meg-
szüntette. 
A Szociális Bizottság 140/2019. (V.28.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek A 
gyermek és szociális étkezés térítési díjárának megállapításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
 
 
Egyebekben elhangzottak 

- Fazekas cukrászda mögött mi épül, van-e engedélyük, önkormányzati területen van 
a konténer. Válasz: Felszólítottuk közterülethasználati engedély kérésére. A konté-
ner várhatóan rövid időn belül elkerül a közterületről 

- Ipari parkban ideiglenes építési tevékenységet végzők helyi adó hatálya alá történő 
bejelentkezésének ellenőrzése. Válasz: Ebben az évben határidő csúszással érkez-
tek meg a havi gépjárműváltozás állományok. Kolléganő ezek feldolgozásával már 
majdnem elkészült. A helyi iparűzési adó bevallási határideje 2019. május 31. volt. 
Jelenleg ezek feldolgozása folyik. Nagyon lassan tud haladni kolléganő, sok a hi-
ba, a vállalkozók nem tudják használni az elektronikus rendszert. Amint végez a 
határidős feladataival, kolléganő elvégzi az ellenőrzést.  

 
 
Rétság, 2019. június 20. 

    Hegedűs Ferenc 
       polgármester 

2 Határozati javaslatok 

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

„B” változat 
 

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



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

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

1 oldal a 1 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgár-
mesteri munkáról 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. június 28-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A napi hivatali munkáról részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 
A Képviselő-testület által elfogadott szabadságütemezésem szerint június 11-ig szabadságon 
voltm.  
 
Elindultak a közlekedésfejlesztési pályázat kivitelezési munkái. Bejáráson vettem részt 
Vandornyik Dénes műszaki ellenőrrel, Szász József ügyvezetővel és Vargha Gáborral. A bejá-
ráson több módosítási javaslat hangzott el. 
 
Részt vettem a Nógrádi Foglalkoztatási Paktumon. 
 
Az Általános Iskolások elballagtak. A ballagási ünnepségen elbúcsúztattam a diákokat, megkö-
szöntem a tanárok munkáját.  
 
Figyelemmel kísértem az új TOP programban megjelenő bölcsőde pályázatot. Egyeztettem a 
pályázatíróval a lehetőségekről. 
 
Testületi kérésre leszervezetem a Penta Kft. munkatársával a Kossuth utca – Rákóczi út torko-
latában lévő kátyúk megszűntetése érdekében a konzultáció időpontját.   
 
Kolléganőmmel állampolgársági eskün vettünk részt. 
  
Az új indiai cég ismét a segítségemet kérte a Földhivatali ügyintézésben. Jelzálogjogot kellett 
bejegyeztetnem. Egy napom volt a bejegyzésre.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. június 20. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 





























Észak – Kelet Pest és Pest és Nógrád 
Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás 
 
 
 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
 
 
 
 
 

Társulási Megállapodása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
 

Fördős Attila 
elnök 

  



a továbbiakban, mint Tag(ok), Társulási Tag(ok), Társulás Tagjai(i), vagy Társult 
Önkormányzat(ok), felek, vagy szerződő felek 
 
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 
 
Jelen okiratot aláíró felek Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdés k.) pontjában foglalt 
társulási szabadsággal élve, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) IV. Fejezetében (87-95. §) foglalt előírások alapján, a Társult Önkormányzatok 
Képviselőtestületei által elfogadott, az alább megállapodott tartalommal, jogi személyiséggel 
rendelkező társulást hoznak létre a Társult Önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatát 
képező hulladékgazdálkodási közfeladat teljesítése érdekében. 
 

PREAMBULUM 
 

A Tagok felismerték, hogy a hulladékgazdálkodási közfeladat korszerű, a hulladéktörvény 
elveinek és előírásainak megfelelő ellátása indokolja, hogy ezen közfeladat érdekében – a Társulás 
létrehozásával és működtetésével – szorosan együttműködjenek, az együttműködésüknek jogi 
keretet adjanak. 
 
Tagok a Társulás létrehozásával közösen, egységes rendszerbe szervezve kívánják működtetni az 
ún. hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, továbbá, különösen a Magyarország, valamint az 
Európai Unió támogatásával, és szükség esetén a Tagok saját erejének a felhasználásával óhajtják 
megvalósítani mindazon fejlesztéseket, amelyek biztosítják, hogy a Társult Önkormányzatok 
közigazgatási területén megvalósuló hulladékgazdálkodás, illetve hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás megfeleljen 
 
a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti 
erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás, az erőforrás-felhasználás hatásainak csökkentése, 
hatékonyságának javítása, továbbá 
 
a hulladékképződés, illetve a képződő hulladék káros hatásainak a megelőzése, mennyiségének és 
veszélyességének csökkentése, valamint 
 
a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítása és a nem hasznosuló, vissza 
nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása követelményének. 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 

1./ A Társult Önkormányzatok megállapítják, hogy az általuk alapított Észak – Kelet Pest és Pest 
és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás 2007. február 15. napján aláírt társulási megállapodással hozták létre, és Társulásukat a 
Magyar Államkincstár 2001. 07. 01. napján jegyezte be. 
 
2./ A Társulási Tagok felismerve, hogy 
 
a Társulási szerződésük megkötését követően a jogalkotó a 2013. január 1-jével hatályba léptette a 
hulladékgazdálkodási rendszer új szabályait hordozó, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvényt (Ht-t), továbbá  
elfogadásra került és 2012. január 1-jével hatályba lépett Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló Mötv., mely törvény 146. §. (1) bek.-e a Társult Önkormányzatok, illetve 
Képviselőtestületeik kötelezettségévé tette, hogy a hivatkozott törvény hatálybalépése előtt kötött 



önkormányzati társulás megállapodásokat felülvizsgálják és a Mötv. kötelező rendelkezéseinek 
megfelelően módosítsák, 
 
a Tagok megállapodnak, hogy társulási megállapodásukat a jelen okiratba foglalva és akként 
módosítják, hogy azt teljes egészében újraszövegezik (nováció) és egységes szerkezetbe foglalják. 
 
3./ Felek előzményként rögzítik, hogy a Társulás a hulladékkezelési közszolgáltatás működtetése 
céljából gazdálkodó szervezetet hozott létre, illetve a Tagok érdekében a Társulás 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.  
 
4./ A Tagok megállapítják, hogy a Társulás a hulladékkezelési közszolgáltatás fejlesztése körében 
az alább nevesített, az Európai Unió (Kohéziós Alap) és a Magyar Kormány által 
társfinanszírozott támogatási programokra/konstrukciókra nyújtott be, illetve kíván benyújtani 
támogatási kérelmeket, azaz pályázatokat (továbbiakban: projekt(ek)nek is nevezve). 
 
 

II. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 
 

1./ A Társulás neve: Észak – Kelet Pest és Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
 
2. /Székhelye: 2600 Vác, Március 15. tér 11. 
 
3./ Székhelyönkormányzat megnevezése: Vác Város Önkormányzat. 
 
A Társult Tagok rögzítik, hogy a székhelyként jelölt ingatlan (illetve annak a Társulás 
működéséhez rendelt időszakos használatát) Vác Város Önkormányzata bocsátotta a Társulás 
rendelkezésére azzal, hogy a székhelybiztosítás, illetve az azzal összefüggő szolgáltatás a 
székhelyönkormányzat részéről ellenérték igénylése nélkül történik. 
 
A székhelyönkormányzat ezen ingyenes szolgáltatását addig biztosítja, amíg a Társulás elnöke Vác 
Város Önkormányzatának a delegáltja. 
 
4./ A Társulás képviselője:    elnök 
5./ A Társulási Tanács elnöke:   Fördős Attila, Vác Város Polgármestere 

6./ A társulás tagjai és azok székhelye:  

A Társulás tagjait és azok székhelyeit az I. sz. melléklet tartalmazza. 

A Társulás tagjai (beleértve a csatlakozókat is) földrajzi elhelyezkedésük alapján hat társulási 
körzetbe sorolódnak. A körzet megjelölését (számát) ugyancsak az II. sz. melléklet tartalmazza.  

Tagok – az előzményekben feltárt támogatási megállapodásukra utalva – kiemelt érdeknek 
minősítik, hogy a Társulás legalább addig az időtartamig fennmaradjon, a Társult 
Önkormányzatok tagsági viszonyukat fenntartsák, ameddig a támogatott fejlesztésekre vonatkozó 
támogatási szerződésekben meghatározott ún. kötelező fenntartási időszak kitöltésre nem kerül, 
figyelemmel a fejlesztési projektekhez kapcsolódó költséghaszon elemzésekben rögzült referencia 
időszakra is. 
 
7./Működési területe:  



A Társulás működési területe az I. sz. mellékletben szereplő tag települési önkormányzatok 
illetékességi területe. E területen kívül a Társulás akkor fejthet ki tevékenységet, amennyiben ez a 
vállalt társulási feladatok ellátásához szükséges.  

 
 
8./Törvényességi felügyeletet ellátó szerv:  Pest Megyei Kormányhivatal 
       1052 Budapest, Városház u. 7. 
 
9./A Társulás működésének időtartama:  A Társulás határozatlan időtartamra jön 
létre. 
 
10./ A Társulás jogállása:     A Társulás önálló jogi személy 
11./ Törzskönyvi azonosító száma (PIR):  566609 
12./ KSH statisztikai számjele:   15566609-3821-382-13 
 
 

III. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRÖK 

 
1./ A Társult Önkormányzatok az Mötv. 41. §. (4) bek-ében foglalt felhatalmazás alapján – a jelen 
Társulási szerződés Képviselőtestületeik jóváhagyásával – a Társulásra ruházzák át az Mötv. 13. §. 
(1) bek. 19. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodással kapcsolatos közfeladatot. 
 
A Társult Önkormányzatokat terhelő kötelezően ellátandó közfeladat részét képezi a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezése, működtetése és általában 
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése, szükség esetén közvetlen üzemeltetése. 
 
2./A Ht-ra, mint ágazati jogszabályra utalva a Tagok a Társulás részére átruházott feladat- és 
hatáskörként azonosítják a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetése körében 
 

- a Ht. 33. §-a szerint eljárva a hulladékkezelési közszolgáltatók a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) szerinti, vagy annak lehetséges mellőzésével történő 
kiválasztását, továbbá 

- a Ht. 34. §-a szerinti közszolgáltatási szerződés megkötését, a közszolgáltatási 
szerződésből fakadó jogok gyakorlását, kötelezettségek teljesítését. 

 
A Társulás jogosult és köteles a fenti egységes hulladékkezelési közszolgáltatás megvalósítása, 
megszervezése érdekében a szükséges közbeszerzési, beszerzési eljárásokat lefolytatni és a 
közszolgáltatási, szolgáltatási szerződéseket megkötni oly módon, hogy a közszolgáltatás 
megfeleljen valamennyi hatályos jogszabályi előírásnak, továbbá a támogatással megvalósult 
és/vagy megvalósuló beruházásokra vonatkozó támogatási szerződés előírásainak megfelelően 
biztosítsa a fenntarthatóságot. A közbeszerzési, beszerzési eljárásokat a Társulás Közbeszerzési 
Szabályzata szerint kell előkészíteni és lefolytatni. 
 
3./A Társulás ellátja a Társult Önkormányzatokat terhelő hulladékgazdálkodási, illetve 
hulladékkezelési rendszer hatékony működéséhez szükséges indokolt fejlesztését, a célok 
megvalósításához szükséges beruházások szervezését, továbbá a Társult Önkormányzatok 
közigazgatási területén található felhagyott szilárdhulladék-lerakók rekultiválását. 
 
A Társulás által megvalósítandó fejlesztés elengedhetetlen célja, hogy a Társult Önkormányzatok 
hulladékgazdálkodása megfeleljen az Európai Parlament és Tanácsnak a hulladékokról és egyes 



irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelvnek, illetve az irányelven 
alapuló Ht-nek, illetve annak végrehajtásáról szóló jogszabályoknak, az abban foglalt feltételeknek 
és előírásoknak. 
 
A Társulás feladatát képezi, hogy az ún. fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében a 
Magyarország és az Európai Unió által biztosított forrásokat azonosítsa, a fejlesztésekhez 
szükséges támogatási kérelmeket benyújtsa, a kedvező elbírálás esetén a támogatási szerződéseket 
megkösse, és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeket – a Társult Önkormányzatokkal 
együttműködve – teljesítse. 
 

IV. TAGSÁGI FORMÁK 

A Társulás tagjai 

89. § (1) A társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, 
ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik. 
(2) A társuláshoz való csatlakozásról és a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, 
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot 
értesíteni kell. 
(3) A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. 

 

A tagként való csatlakozási szándékot kinyilatkoztató képviselő-testületi határozatnak 
tartalmaznia szükséges a társulási megállapodást, valamint az egyéb társulási szabályzatokat, a már 
meghozott társulási határozatokat és a Társulás már megkötött szerződéseit (megállapodásait, 
nyilatkozatait) elfogadó, valamint a tagdíj mindenkori megfizetésére kötelezettséget vállaló 
nyilatkozatokat. 

A tagok kötelesek a Társulás hatékony tevékenységének előmozdítása érdekében egymással 
együttműködni, és a közös célok elérését minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni, ideértve 
mindenekelőtt pénzügyi kötelezettségeiknek a megszabott határidőkön belül történő teljesítését is. 
A tagok vállalják, hogy a saját önkormányzati hatáskörükbe tartozó, de a Társulás céljait szolgáló 
döntéseiket mindenkor a kellő időben, módon és tartalommal hozzák meg, a Társulás munkájáról 
pedig rendszeresen tájékoztatják a lakosságukat. 

A tagok kifejezett kötelezettséget vállalnak arra, hogy az elsődleges célok (…. pont) 
megvalósításán túl, az ennek keretében létrejött létesítmények működtetéséhez is hozzájárulnak 
oly módon, hogy kizárólag ezen hulladékkezelő(k)be szállíttatják be települési szilárdhulladékukat, 
éspedig a közösen elfogadott ártalmatlanítási árakon. 

 

V. A TÁRSULÁS CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 

 

1./ Elsődleges célok, tevékenységek 

A Társulás elsődleges célja: a regionális-térségi hulladékkezelési problémákat tartósan, a hazai és a 
nyugat-európai környezetvédelmi előírások és elvárások messzemenő szem előtt tartásával 
megoldó olyan hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, amely a továbbiakban koordinálni és 
működtetni képes a települési szilárdhulladék gyűjtésének, válogatásának, újrahasznosításának, 
valamint a válogatási maradványanyagok egy vagy több korszerű hulladékkezelőn történő 
elhelyezésének egész folyamatát. E célok keretében megvalósításra kerül a rendszer kiépítéséhez 



és a majdani működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, a megfelelő technikai-technológiai 
környezet kialakítása, a meglevő illegális hulladéktárolók lehető legteljesebb körű felszámolása és 
ezek területének rekultivációja is. 

A célok az alábbi létesítmények létrehozását-megépítését-kihelyezését igénylik: 

- a települési szilárdhulladékot regionális szinten befogadó, feldolgozó és tároló telepek (Kerepes 
Ökörtelek-völgy, mint a szolgáltatás döntő hányadát nyújtó telep, valamint Nógrádmarcal) és a 
telepek kijelölt helyének elérését lehetővé tevő szilárdburkolatú közút, 

- regionális települési szilárdhulladék-lerakó telephelyek, 

- kapcsolódó kiszolgáló létesítmények és infrastrukturális beruházások, 

- szelektív hulladékgyűjtést szolgáló települési hulladékgyűjtők. 

2./ További célok, tevékenységek 

A Társulás a V.1 pontban körülírt elsődleges tevékenységén túlmenően a környezetvédelem és az 
emberi egészség általános védelme, valamint az életminőség javítása érdekében regionális szintű 
belvízrendezési, vízgazdálkodási, zaj- és rezgésvédelmi, légszennyezés elleni védelmi, továbbá 
erdő-, zöldfelület- és általában élővilág-védelmi feladatokat is elvégez, hatékonyan közreműködik 
a köz- és településtisztaság megóvásában-javításában, a természeti kincsek és erőforrások 
feltárásában és védelmében. 

A Társulás folyamatosan figyelemmel kíséri - működési területén és annak környezetében - a 
környezetvédelem általános helyzetének alakulását, ezzel összefüggésben a területén élő lakosság 
egészségügyi helyzetét tükröző felméréseket és elemzéseket készíthet. Ellenőrző-állapotfeltáró 
tevékenységén belül - társadalmi ellenőrei révén - a V.1. pontban nevesített fő cél alakulásán túl, 
rendszeresen vizsgálja a közigazgatási területén található többi hulladéktároló üzemelését is, 
amelyek felsorolását a III. sz. melléklet tartalmazza. 

 
 

VI. A TÁRSULÁS SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE 
 

1./ Társulási Tanács 
 
1.1./ A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, a Társulási Tanácsban minden Tagnak 
egy képviselője van. 
 
1.2./ A Társult Önkormányzatot képviselő tanácstagot a Társult Önkormányzat 
Képviselőtestülete – az adott Képviselőtestület tagjai közül – választja. (delegálás)  
 
1.3./ A Társulási Tanács szükség szerint (rendkívüli) és legalább évente hat (rendes) ülést tart. 
 
Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. 
 
A Társulási Tanács üléseinek összehívására egyebekben az Mötv. 95. § (3) bek-ben foglalt utaló 
szabályok alapján az önkormányzati képviselőtestület működésére vonatkozó Mötv. szabályai, 
különösen az Mötv. 44-45. §-ai az irányadók. 

A Társulási Tanács ülését össze kell hívni a Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottság, illetve 
a Társulás székhelye szerinti Megyei Kormányhivatal vezetője indítványára. 



1.4./ A Társulási Tanács üléseinek összehívásáról a tagok részére meghívót kell küldeni. A 
meghívó tartalmazza a tanácsülés napirendi pontjait és az esetleges előterjesztéseket. A meghívót 
az ülés napját megelőző 8 nappal korábban kell megküldeni a tagok részére.  
 
1.5./ A Társulási Tanács ülése határozatképességére és a határozathozatal szabályaira az Mötv. 
szabályai az irányadóak. 
 
1.6./ A Társulási Tanács hatásköre: 
 

a.) a Társulási Tanács elnökének, alelnöke, illetve a Társulási Tanács mellett működő 
bizottságok tagjainak a megválasztása, visszahívása; 

b.) a Társulás költségvetésének a megállapítása, zárszámadásának az elfogadása; 
c.) intézmény alapítása, átszervezése, megszűntetése; 
d.) a Társuláshoz történő csatlakozás jóváhagyása; 
e.) mindazon feladat- és hatáskörök, amelyek a Társulásra IV. fejezete szerinti átruházott 

közfeladatok teljesítéséhez, gyakorlásához szükségesek, és amely feladat- és 
hatásköröket a jelen Társulási megállapodás más társulási szerv feladataként nem 
határoz meg, és amely feladat- és hatásköröket a Társulási Tanács által elfogadott 
SZMSZ más, társulási szervezet hatáskörébe nem utal. 

f.) a társulási megállapodás, a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: 
SZMSZ) és az egyéb belső szabályzatok elfogadása, módosítása, 

g.) a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos kérdésekben való döntések (csatlakozás, kizárás) 
h.) a belépési díj és a társulási tagdíj összegének megállapítása, 
i.) a költségvetés, az éves beszámoló és mérleg valamint a könyvvizsgálói jelentés 

elfogadása, 
j.) a Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása és 

visszahívása, esetleges díjazásuk megállapítása, 

k.) könyvvizsgálati kötelezettség esetén a könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának 
megállapítása, visszahívása. 

l.) pályázati project elfogadása, tagi önrész meghatározása 
 

 
1.7./ A Társulási Tanács szervezetére, működésére (ideértve a Társulási Tanács által létrehozott 
bizottságokat, valamint az ún. hivatali munkaszervezetet) vonatkozóan – a jogszabályi 
rendelkezések, illetve a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre nézve – SZMSZ-t 
alkot. 
 
1.8./A jelen Társulási megállapodásban, illetve az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekre 
nézve a Társulási Tanács működésére – a Mötv. 95. § (3) bekezdése szerint – egyebekben az 
önkormányzati képviselőtestületekre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 
2./ A Társulási Tanács bizottsága 
 
2.1./ A Társulási Tanács az alakuló ülésén, illetve a tisztújító ülésein megválasztja a Társulási 
Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtásuk szervezésére hivatott állandó bizottság tagjait, 
tisztségviselőit. A Társulási Tanács bármely ülésén szükség esetén eseti bizottságot hoz létre, az 
erről szóló határozatban megjelöli az eseti bizottság feladat- és hatáskörét, működésének 
időtartamát, és megválasztja tagjait, tisztségviselőit. 
 
2.2./ Állandó bizottságként működik a Pénzügyi és Törvényességi Ellenőrző Bizottság. 



A Társulás ellenőrző szerve a Társulási Tanács által megbízott, három tagból álló Pénzügyi és 
Törvényességi Ellenőrző Bizottság (a továbbiakban: PTEB). A Pénzügyi és Törvényességi 
Ellenőrző Bizottság tagjai (a továbbiakban: PTEB-tagok) maguk közül választanak elnököt (a 
továbbiakban: PTEB-elnök). 

A PTEB tagság megszűnhet: 

a.) a megbízatás időtartamának lejártával, 
b.) visszahívással, 
c.) lemondással, 
d.) elhalálozással, 
e.) összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

A PTEB tagság megszűnése esetén a Társulási Tanács soron következő ülésén új PTEB-tagot bíz 
meg. A leendő PTEB-tagok személyére bármely tanácstag tehet javaslatot. 

A PTEB tagjai tevékenységükért a Társulási Tanács által meghatározott mértékű díjazásban 
részesülnek. 

A PTEB alapvető feladata a Társulás és szervei gazdálkodási és működési rendjének pénzügyi-
szakmai és törvényességi ellenőrzése.  

A PTEB fenti feladatköre ellátása érdekében jogosult: 

- tagja(i) útján a Társulási Tanács és az Elnökség ülésein magát képviseltetni, 

- a Társulási Tanács elé terjesztendő a költségvetést, az éves beszámolót, a vagyonkimutatást és a 
mérleget - megvizsgálni, avagy szakértővel megvizsgáltatni, abból a szempontból, hogy azok 
valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá kijelölt 
tagja útján közölni a Társulási Tanáccsal a megvizsgált/megvizsgáltatott jelentések 
szabályszerűségével kapcsolatos álláspontját, 

- a Társulási Tanács ülésének összehívását kezdeményezni, amennyiben a Társulás, vagy szervei 
működése során a társulási megállapodás vagy a jogszabályok olyan megsértéséről, vagy a 
Társulás érdekeit egyébként súlyosan sértő olyan cselekményről (vagy mulasztásról) szerzett 
tudomást, amely a Társulási Tanács eljárását teszi szükségessé, 

- a Társulás működése felett a törvényességi ellenőrzést gyakorló szervet értesíteni, ha a Társulási 
Tanács nem teszi meg a jogszerű működés helyreállításához szükséges intézkedéseket. 

A PTEB feladatai ellátásához  a társulás elnökétől, a munkaszervezet vezetőjétől, információkat, 
egyéb felvilágosításokat kérhet, a társulás könyveibe, és okirataiba betekinthet.  

A PTEB maga dönt ügyrendjéről, az alábbi megkötésekkel: 

- a PTEB üléseit a PTEB-elnök hívja össze (szükség szerint, de legalább évente két alkalommal), 

- a PTEB ülése akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van, 

- a PTEB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 

- a PTEB üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Nem lehet a PTEB tagja az a személy, aki 

- a Társulással a PTEB - tagságra irányuló megbízatásán kívül, egyéb munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban, vagy bármilyen szerződéses jogviszonyban áll, 



- aki a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója, illetve akire fenti személyek 
meghatározó befolyást gyakorolhatnak. 

 
3./ A Társulási Tanács Elnöke 
 
3.1./ A Társulási Tanács tagjai közül megválasztja a Társulási Tanács Elnökét. 
 
3.2./ A Társulási Tanács Elnöke (továbbiakban: Elnök) a jogi személyiséggel rendelkező Társulás 
törvényes képviselője, aki szükség esetén 
 

- képviseli a Társulást harmadik személyek, illetve hatóságok előtt, 
- szerződést köt, kötelezettséget vállal a Társulás nevében, 
- és ellátja mindazon feladatokat, jogköröket, amelyet a jelen Társulási megállapodás, illetve 

a Társulási Tanács által elfogadott SZMSZ megállapít. 
 
3.3./ Az Elnök megbízatása megszűnik az Mötv. szabályai szerint. 
 
3.4./ A Társulási Tanács az elnök javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel az elnök 
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alelnököt választ.  
 
4./ A Társulási Tanács Munkaszervezete 
 
4.1./ A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Mötv. 95.§ (4) bekezdése alapján székhely 
szerinti polgármesteri hivatal látja el azzal, hogy a Társulás (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.) 
telephelyén 1 fő munkavállaló a Társulással kötött munkaszerződés keretében látja el feladatait. 
 
4.2./ A Munkaszervezet: 

- előkészíti a Társulás üléseit (meghívó, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása, a társulási ülések jegyzőkönyvének előkészítése, postázása) 

- a Társulás szerveivel együttműködve előkészíti a társulási döntéseket, ellátja a társulási és 
tisztségviselői döntésekhez tartozó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat; 

- ellátja a Társulás működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 
feladatokat; 

 
VII. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSE 

 
1./ A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves költségvetés 
alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja 
meg. A költségvetés végrehajtásáról a Munkaszervezet gondoskodik. 
 
2./ A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések 
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást évente egyszer január 31-ig a 
Munkaszervezet által kibocsátott számla alapján a Társulás számlájára kell befizetni 
 
3./ A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által 
meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a 
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám 
az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási megállapodás IV. sz. melléklete tartalmazza, 
amelyet évente – tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – tárgyév 
március 31. napjáig aktualizálni szükséges. 
 



Ha a Társulási Tanács a költségvetését megállapító rendes ülésén a soron következő naptári évre a 
pénzügyi hozzájárulás mértékéről nem határozna, úgy ebben az esetben a Tagok a legutoljára 
megállapított (elfogadott) mérték szerint kötelesek a pénzügyi hozzájárulási kötelezettségüket 
teljesíteni. 
 
4./ A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől számított 
15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos Tagot. 
 
5./ A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a Tag – a Ptk-ban a gazdálkodó 
szervezetekre meghatározott mértékű – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. 
 
6./ A tagönkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén jogi eljárást 
kezdeményez a Társulás. 
 
7./ Amennyiben valamely tagönkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulása, illetve jelen 
megállapodás céljainak megvalósítása érdekében meghatározott fejlesztés, beruházás 
vonatkozásában vállalt fizetési kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe 
esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést jogi úton 
érvényesíteni. 
 
8./ Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt Társult Önkormányzatnak áll fenn 
tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás azon alelnök jogosult, aki által képviselt 
Tagnak a Társulás felé tartozása nem áll fenn. 
 
 
 

VIII. A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS, 
TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSRE VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 
 
1./ A Társulás a feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezik. 
 
2./A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják: 

2.1/ központi költségvetési támogatás  
 
2.2/A Társulás tagjai belépésükkor egyszeri belépési díjat kötelesek fizetni. A belépési díj 
mértékét a társulási megállapodás IV. sz. melléklete határozza meg. 

2.3/ A Társulás tagjai (éves) tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj a Társulás működési 
költségeinek fedezéséül szolgál. A tagdíj mértékét a társulási megállapodás V. sz. melléklete 
határozza meg. A későbbiekben fizetendő éves tagdíjak mindenkori mértékét, valamint a 
tagdíjfizetés módját és ütemezését a Társulási Tanács határozza meg, éspedig az adott évre 
vonatkozóan elfogadott társulási költségvetésben. 
 
2.4/ A IV. és V. sz. mellékletekben meghatározott díjak megváltoztatása nem minősül a 
társulási megállapodás módosításának. 
2.5/ Amennyiben a tagdíjak nem fedezik a Társulás működési költségeit és a Társulási 
Tanácsban nem sikerül döntést hozni a - minden tagra nézve egyformán kötelező erejű - 
évközi tagdíj-emelésről, úgy mód van arra, hogy egyes tagok pótbefizetést vállalva bocsássák a 
Társulás rendelkezésére a működtetéshez szükséges pénzösszeget. 



2.6/ felajánlások, adományok 

2.7/ gazdasági tevékenységből származó saját bevételek 

2.8/ Céljai elérésének előmozdítása érdekében a Társulás vállalkozási tevékenységet is 
folytathat az Mötv. szabályai szerint. 
 
2.9/ támogatások 
 
2.10/ A Társulás feladatai eredményes végzéséhez hazai és nemzetközi támogatásokért 
folyamodhat pályázatok útján.  
 
2.11/A Társulás nevében kötelezettséget 5 000 000,- Ft-os, azaz ötmillió forintos értékhatárig 
a Társulás elnöke vállalhat. Az 5 000 000,- Ft-os, azaz ötmillió forintos értékhatár feletti, de a 
a 20. 000. 000 Ft-os, azaz húszmillió forintos értékhatárt meg nem haladó értékhatárig a 
kötelezettségvállaláshoz előzetesen Társulási Tanács előzetes jóváhagyó határozata szükséges. 
Az e bekezdésben szabályozott kötelezettségvállalási rend csak azokra az esetekre szól, ha a 
kötelezettségvállalás fedezete a Társulás rendelkezésére áll, ellenkező esetben minden 
kötelezettségvállalás jóváhagyása a Társulási Tanács hatáskörébe tartozik. A Társulás tagjai 
jogosultak a közös ügyek menetét célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizni, a 
Társulás irataiba, könyveibe, elszámolásaiba betekinteni és az Elnökségtől adatokat, 
felvilágosítást, információkat kérni. 

 
3./ A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési tárgyak, 
gépjármű, stb.), további ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is hozzájárulhatnak az 
eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a Tag és a Társulás közötti külön megállapodás 
tartalmazza. 
 
4./ A Társulás által a működés során, adás-vétel, vagy egyéb jogcímen szerzett vagyontárgyak 
feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon szaporulata. 
 
5./ A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács, illetve a 
Tanács által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatban megállapítottak szerint a Társulási 
Tanács elnöke jogosult. 
 
6./ Tagok vállalják, hogy a támogatással megvalósuló fejlesztések megvalósítása érdekében 
biztosítják a projekttel érintett ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak 
megfelelő rendezettségét. A Tagok a fentiek érdekében már most kötelezettséget vállalnak, hogy 
amennyiben a projektek megvalósítása során létrejött hulladékgazdálkodási eszközök, vagy 
objektumok valamely Társult Önkormányzat ingatlanán kerülnek tartós elhelyezésre, vagy 
telepítésre (épület, építmény, technológiai berendezés), úgy az érintett (tulajdonos) Önkormányzat 
külön megállapodás alapján, ellenérték nélkül (kijelöléssel történő vagyonkezelési jog) biztosítja a 
Társulás számára a Társulás működésének időtartamára az ingatlan tartós használatát. 
 
A projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülő, fent felsorolt vagyontárgyak a Társulás saját 
tulajdonába kerülnek. A Társulás, a jelen megállapodásban meghatározott keretek között, 
önállóan jogosult a tulajdonába kerülő vagyon hasznosítására, a Társulás működésének 
időtartama alatt. 
 
7./ A jelen Társulási szerződésben megállapodott fejlesztések finanszírozása az uniós és állami 
támogatások igénylésével és felhasználásával, továbbá a Társulás – végső soron a Társulási tagok 
– által biztosítandó sajáterő felhasználásával történik. 



 
 
 

IX. TAGSÁGI JOGVISZONYRA VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

1./ A tagsági viszony megszüntetése 
 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint. 
 
 
1.1./ Kizárás 
 
a, A Tagot a Társulási Tanács minősített többségével hozott és az érintett tag szerződésszegésével 
indokolt határozatával a Társulásból bármikor kizárhatja. 
 
b,  A Tag a Társulásból kizárható különösen, ha 
 

- a Tagot terhelő pénzügyi hozzájárulás megfizetését a Tag 60 napon meghaladóan 
elmulasztja, 

- a Tag a Társulás által kötött települési hulladékgazdálkodásra irányuló közszolgáltatási 
szerződést felmondja, annak teljesítését bármely módon lehetetleníti, 

- a Társulás által a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kötött támogatási 
szerződésben a Társulást – esetleg a Társult Önkormányzatot – terhelő kötelezettség 
teljesítésével kapcsolatos együttműködési kötelezettségét a Tag megsérti, a Tag 
magatartásával összefüggésben a támogató szabálytalanságot állapít meg és/vagy a 
támogató a Társulást a támogatás részének, vagy egészének visszafizetésére kötelezi, 

- a Tag a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott együttműködési kötelezettségét 
súlyosan és olyan mértékben megszegi, amely a Társulás vállalt feladatainak ellátását 
veszélyezteti, illetve valamely más vagy több tagot az őt, vagy őket terhelő szerződésszerű 
pénzügyi hozzájáruláshoz képest többlet hozzájárulás fizetésére kényszeríti. 

 
c, Kizárás esetén a kizárt tag vagyoni hozzájárulás, vagyonszaporulat kiadását a Ptk. 6:190 §-ában 
foglalt rendelkezések szerint nem igényelheti, arról lemond. 
 
A kizárt tag a Társulással kötött vagyonhasználatra vonatkozó szerződéseinek megszüntetését a 
kizárásra hivatkozva nem kezdeményezheti. 
 
d, A kivált, valamint a kizárt tag a fentebb szabályozott vagyonkiadási szabályoktól függetlenül 
köteles megtéríteni mindazon költségeket és károkat, amelyek a Társulás és valamely harmadik 
személy (különösen támogatási megállapodás) között létrejött szerződés alapján azon okból, 
illetve arra tekintettel merült fel, hogy az adott Társult Önkormányzat Társulásban fennálló 
tagsági viszonyát megszüntette, vagy az neki felróható okból (kizárás) megszűnt. 
 
 

X. A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE 
 
 

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint. 
 
 

 



XI. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 
 
 

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint. 
 
 
 
 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

 
2./ Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerződés valamely része részlegesen érvénytelennek 
minősülne, úgy ezen részleges érvénytelenség nem eredményezi a Társulási megállapodás teljes 
körű érvénytelenségét. 
 
3./ Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes. 
 
5./ A jelen egységes szerkezetbe foglalt és módosított Társulási szerződés hatályba lép azon a 
naptári napon, amikor a jelen okiratban szerződő félként feltüntetett Társult Önkormányzatok 
képviseletében eljáró polgármesterei ezen okiratot valamennyien aláírják. 
A hatálybalépés napja az utolsóként aláíró polgármesteri aláírás keltének napja. 
 
7./ A jelen Tárulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (Áht.), és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet, valamint az 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók. 
 
A jelen Társulási megállapodást a Tagokat képviselő polgármesterek – a Társult Önkormányzatok 
Képviselőtestületeinek minősített többséggel meghozott jóváhagyó és felhatalmazó határozatai 
alapján – eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Szerkesztette:       Ellenőrizte: 
 
 
 
Deákné dr. Szarka Anita     Fördős Attila 
munkaszervezet vezető          elnök 
 
 
Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet:  Társult Önkormányzatok  
2. sz. melléklet:  Földrajzi besorolás 
3. sz. melléklet:  Közigazgatási területen fekvő hulladéklerakók 
4. sz. melléklet:  Tagdíj mértéke 
5. sz. melléklet  Elnök megválasztásáról szóló határozat 
6. sz. melléklet:  Elfogadó határozatok 

 
 



I. számú melléklet 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagjai 

 Elnevezés: Székhely: Képviseletében: 
1. Acsa Nagyközség Önkormányzata  2683 Acsa, Kossuth út 83. Szekeres Rezső 
2. Alsópetény Községi Önkormányzat 2617 Alsópetény, Petőfi Sándor út 24. Laluja Imre 
3. Aszód Város Önkormányzata 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Sztán  István 
4. Bag Nagyközség Önkormányzata  2191 Bag, Szent Imre u. 52. Jamrik László 
5. Balassagyarmat Város 

Önkormányzata 
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem 
út 12. Medvácz Lajos 

6. Bánk Község Önkormányzat  2653 Bánk, Hősök tere 11. Ivanics András 
7. 

Becske Község Önkormányzat 2693 Becske, Petőfi út 1/A. 
Szalatnyainé 
Zsigmond Éva 

8. Bercel Község Önkormányzata 2687 Bercel, Petőfi út 8. Jánvári Andrásné 
9. Berkenye Községi Önkormányzat 2641 Berkenye, Kossuth u. 20. Schmidt Józsefné 
10. Bernecebaráti Község 

Önkormányzata 2639 Bernecebaráti, Széchenyi út 59. Gyenes Zoltán 
11. Borsosberény Község 

Önkormányzata 2644 Borsosberény, Petőfi S. út 161. Molnárné Gere Rita 
12. Cserháthaláp Község 

Önkormányzata 2694 Cserháthaláp Fő út 72. Dócs Dávid 
13. Cserhátsurány Község 

Önkormányzata  2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. Szántó József 
14. Csesztve Község Önkormányzata  2678 Csesztve, Kossuth u. 13. Palman Imre 
15. Csitár Község Önkormányzata 2673 Csitár, Petőfi út 40-42. Komjáti István 
16. Csomád Község Önkormányzata 2161 Csomád, Kossuth L. út 69. Klement János 
17. Csömör Nagyközség 

Önkormányzata  2141 Csömör, Szabadság út 5. Fábri István 
18. 

Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Akácfa utca 30. 
Hegedűsné Kripák 
Ildikó 

19. Csővár Község Önkormányzata  2615 Csővár, Mikszáth út 3/A. Nemecz Pálné 
20. Dány Község Önkormányzata  2118 Dány, Pesti út 1.  Gódor Lajosné 
21. Debercsény község Önkormányzata 2694 Debercsény Fő út 45. Illés Mária 
22. Dejtár Község Önkormányzata 2649 Dejtár, Szabadság útja 2. Smitnya Sándor 
23. Diósjenő Község Önkormányzata  2643 Diósjenő, Szabadság út 31. Tóth János 
24. Domony Község Önkormányzata  2182 Domony, Fő út 98. Tantó Viktor 
25. Drégelypalánk Község 

Önkormányzata 2646 Drégelypalánk, Rákóczi út 1. Dombai Gábor 
26. Erdőkertes Község Önkormányzat 2113 Erdőkertes, Fő tér 4. dr. Pásztor László 
27. Érsekvadkert Község 

Önkormányzata 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. 
Dr. Kovácsné Nagy 
Mária 

28. Felsőpetény Község Önkormányzata 2611 Felsőpetény, Rákóci u. 11. Benyusovics Ervin 
29. Fót Város Önkormányzata 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Bartos Sándor 
30. Galgaguta Község Önkormányzat 2686 Galgaguta, Kossuth Lajos út 86. Agócs Gábor 
31. Galgagyörk Község Önkormányzat 2681 Galgagyörk, Rákóczi u. 12. Matejcsok Zsolt 



32. Galgamácsa Község Önkormányzata  2183 Galgamácsa, Petőfi u. 105. Ecker Tamás 
33. Gödöllő Város Önkormányzata  2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Dr. Gémesi György 
34. Herencsény Község Önkormányzata 2677 Herencsény, Kossuth út 76. Fazekas János 
35. Hollókő Község Önkormányzata 3176 Hollókő, Kossuth út 74. Szabó Csaba 
36. Hont Község Önkormányzata  2647 Hont, Ipoly u. 55. Gál Magdolna 
37. Horpács Község Önkormányzata  2658 Horpács, Kossuth út 12. Molnár Zoltán 
38. Hugyag Község Önkormányzata  2672 Hugyag, Kossuth út 26. Borda Attila 
39. Iklad Község Önkormányzata 2181 Iklad, Ráday tér 1. Madarász István 
40. Iliny Község Önkormányzata 2675 Iliny, Kossuth L. út 17. Dovicsin Ottó 
41. Ipolydamásd Község 

Önkormányzata  2631 Ipolydamásd, Fő út 85. Rományik Ferenc 
42. Ipolyszög Község Önkormányzata 2660 Ipolyszög, Fő út 36. Kárdási Jánosné 
43. Ipolytölgyes Község 

Önkormányzata 2633 Ipolytölgyes, Petőfi Sándor u. 43. Radnai Bertalan 
44. Ipolyvece Község Önkormányzata  2669 Ipolyvece, Dózsa Gy. út 82. Molnár János 
45. Isaszeg Város Önkormányzat 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Hatvani Miklós 
46. Kartal Község Önkormányzata  2173 Kartal, Baross u. 103.  Oláh Klára 
47. Kemence Község Önkormányzata 2638 Kemence, Fő út 77. Pongrácz János 
48. Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. Franka Tibor 
49. Keszeg Községi Önkormányzat 2616 Keszeg, Dózsa út 9. Csiri Csaba 
50. Kétbodony Község Önkormányzat 2655 Kétbodony, Madách Imre út 37. Halász Judit 
51. Kisecset Község Önkormányzata  2655 Kisecset, Kossuth út 4.  Pribelszki Tamás 
52. Kismaros Község Önkormányzat 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22. Neubauer Rudolf 
53. Kisnémedi Község Önkormányzat  2165 Kisnémedi, Fő út 5.  Edelman György 
54. Kistarcsa Város Önkormányzata 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Solymosi Sándor 
55. Kosd Község Önkormányzata  2612 Kosd, Szent István utca 2.  Kurdi Ferenc 
56. Kóspallag Község Önkormányzat 2625 Kóspallag, Deák ferenc út 1. Klien Tibor 
57. 

Legénd Község Önkormányzata 2619 Legénd, Dózsa György út 77. 
Tunkel Tamás 
Ferenc 

58. Letkés Községi Önkormányzat 2632 Letkés, Dózsa u. 22. Kovács István 
59. Litke Község Önkormányzata  3186 Litke, Kossuth út 31.  Vámos Zoltán 
60. Magyarnándor Község 

Önkormányzata 2694 Magyarnándor, Fő út 88. Sándor István 
61. Márianosztra Község 

önkormányzata 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. Kiss László 
62. Mogyoród Nagyközség 

Önkormányzata 2146 Mogyoród, Dózsa György út. 40. Paulovics Géza 
63. Mohora Község Önkormányzata 2698 Mohora, Rákóczi út 8. Gulyás Géza 
64. Nagybörzsöny Község 

Önkormányzata 2634 Nagybörzsöny, Rákóczi Ferenc u. 2. Antal Gyuláné 
65. Nagymaros Város Önkormányzata 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Petrovics László 
66. Nagyoroszi Község Önkormányzat 2645 Nagyoroszi, Fő út 1. Gönczöl József 
67. Nézsa Község Önkormányzat 2618 Nézsa, Park utca 1. Styevó Gábor 
68. Nógrád Község Önkormányzata 2642 Nógrád, Hunyadi u. 18. Szórágy Gyuláné 
69. Nógrádkövesd Község 

Önkormányzata 2691 Nógrádkövesd, Madách út 1. Gyurek László 



70. Nógrádmarcal Község 
Önkormányzata  2675 Nógrádmarcal, Rákóczi út 2.  Vályi Nagy András 

71. Nógrádsáp Község Önkormányzata 2685 Nógrádsáp, Hunyadi u. 7. Pintér Bertalan 
72. Nógrádsipek Község 

önkormányzata 3179 Nógrádsipek, Jókai út 4. Vizi Zoltán 
73. Nőtincs Község Önkormányzata 2610 Nőtincs, Szabadság út 50. Acsay Ákos István 
74. Őrbottyán Város Önkormányzat 2162 Őrbottyán, Fő út 99. Kmetty Károly 
75. Őrhalom Község Önkormányzata  2671 Őrhalom, Rákóczi Fedelem út 1.  Farkas Egon 
76. Ősagárd Község Önkormányzata 2610 Ősagárd, Rákóci út 93. Agárdi András 
77. Patak Község Önkormányzata 2648 Patak, Kossuth út 6. Fekete Tibor 
78. Patvarc Község Önkormányzata 2668 Patvarc, Gyarmati utca 48. Bernáth Kornélia 
79. Penc Község Önkormányzat 2614 Penc, Rákóczi u. 18. Králik József 
80. Perőcsény Község Önkormányzat 2637 Perőcsény, Diófa utca 13. Gembolya Irma 
81. Pócsmegyer Község Önkormányzata 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. Németh Miklós 
82. Pusztaberki Községi Önkormányzat 2658 Pusztaberki, Kossuth út 19. Brindza Sándor 

László 
83. Püspökhatvan Község 

Önkormányzata 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. Bátyi József 
84. Püspökszilágy Község 

Önkormányzata  2166 Püspökszilágy, Kossuth L. u. 9.  Tordai Sándor 
85. Rád Község Önkormányzata 2613 Rád, Petőfi u. 11. Lieszkovszki Gábor 
86. Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Hegedűs Ferenc 
87. Romhány Község Önkormányzata  2654 Romhány, Kossuth út 63.  Vezér Attila 
88. Szada Nagyközség Önkormányzat 2111 Szada, Dózsa György út 88. Oroszi Sándor 
89. Szanda Község Önkormányzata 2697 Szanda, Kossuth Lajos u. 1. Rugáné Pongrácz 

Mária Anna 
90. Szátok Községi Önkormányzat 2656 Szátok, Kossuth Lajos u. 4. Dóbiás Tibor 
91. Szendehely Községi Önkormányzat 2640 Szendehely, Rákóczi u. 2. Altsach Ignác 
92. Szente Község Önkormányzata 2655 Szente, Kossuth út 100 Illés Kálmán 
93. Szécsénke Község Önkormányzata 2692 Szécsénke, Rákóczi út 18/A. Hevér Boglárka 
94. Szécsény Város Önkormányzat 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Stayer László 
95. Szigetmonostor Község 

Önkormányzata 
2015 Szigetmonostor, Fő utca 26. 

Molnár Zsolt 
96. Szob Város Önkormányzata 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Ferencz Gyöngyi 
97. 

Szokolya Község Önkormányzata  2624 Szokolya, Fő u. 83. 
 Némethné Pintér 
Csilla 

98. Sződ Község Önkormányzata 2134 Sződ, Dózsa György út 100. Hertel László 
99. Sződliget Község Önkormányzata  2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.  Juhász Béla 
100. Szügy Község Önkormányzata  2699 Szügy, Rákóczi út 99-101.  Markó Antal 
101. Tápiószecső Nagyközség 

Önkormányzat 2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 18. Bata József 
102. Tereske Község Önkormányzata 2652 Tereske, Kossuth út 96. Meló Martina 
103. Terény Község Önkormányzat 2696 Terény, Arany János út 46. Brozsó Andrásné 
104. Tésa Község Önkormányzata 2636 Tésa, Petőfi Sándor u. 2. Bérci Albertné 
105. Tolmács Község Önkormányzata 2657 Tolmács, Sport u. 1. Hajnis Ferenc 
106. Valkó Nagyközség Önkormányzata 2114 Rákóczi u. 3. Sziráki Szilárd 



 

107. Vác Város Önkormányzat  2600 Vác, Március 15. tér 11.  Fördős Attila 
108. Vácduka Község Önkormányzata 2167 Vácduka, Béke tér 1. Makkos László 
109. Vácegres Község Önkormányzata  2184 Vácegres, Szabadság u. 45.  Dudás Jánosné 
110. Váchartyán Község önkormányzata 2164 Váchartyán, Fő u. 55. Koblász Sándor 
111. Váckisújfalu Község 

Önkormányzata 2185 Váckisújfalu, Petőfi Sándor utca 13. Szilágyi Gábor 
112. Vácrátót Község Önkormányzata 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3. Spiegelhalter László 
113. Vámosmikola Község 

Önkormányzata 2635 Vámosmikola, Kossuth u. 2. Bárdi Alex 
114. Veresegyház Város Önkormányzata 2112 Veresegyház, Fő út 35. Pásztor Béla 
115. Verőce Község Önkormányzata 2621 Verőce, Árpád út 40. Grauszmann György 
116. Zebegény Község Önkormányzata 2627 Zebegény, Árpád u. 5. Hutter Jánosné 



II. számú melléklet 

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagjainak, társulási körzetbe 

való sorolása földrajzi elhelyezkedésük alapján  

1. sz. körzet 
1. Balassagyarmat Város Önkormányzata 
2. Csesztve Község Önkormányzata 
3. Csitár Község Önkormányzata 
4. Dejtár Község Önkormányzata 
5. Érsekvadkert Község Önkormányzata 
6. Herencsény Község Önkormányzata 
7. Hollókő Község Önkormányzata 
8. Hugyag Község Önkormányzata 
9. Iliny Község Önkormányzata 
10. Ipolyszög Község Önkormányzata 
11. Nógrádmarcal Község Önkormányzata 
12. Nógrádsáp Község Önkormányzata 
13. Nógrádsipek Község önkormányzata 
14. Őrhalom Község Önkormányzata 
15. Patak Község Önkormányzata 
16. Patvarc Község Önkormányzata 
17. Szanda Község Önkormányzata 
18. Szécsény Város Önkormányzat 
19. Szügy Község Önkormányzata 
20. Terény Község Önkormányzat 

2. sz. körzet 
1.  Becske Község Önkormányzat 
2.  Bercel Község Önkormányzata 
3.  Cserháthaláp Község Önkormányzata 
4.  Cserhátsurány Község Önkormányzata 
5.  Galgaguta Község Önkormányzat 
6.  Kétbodony Község Önkormányzat 
7.  Kisecset Község Önkormányzata 
8.  Legénd Község Önkormányzata 
9.  Magyarnándor Község Önkormányzata 
10.  Nézsa Község Önkormányzat 
11.  Nógrádkövesd Község Önkormányzata 
12.  Szátok Községi Önkormányzat 
13.  Szécsénke Község Önkormányzata 
14.  Szente Község Önkormányzata 



3. sz. körzet 
1. Bernecebaráti Község Önkormányzata 
2. Borsosberény Község Önkormányzata 
3. Debercsény Község Önkormányzata 
4. Drégelypalánk Község Önkormányzata 
5. Hont Község Önkormányzata 
6. Horpács Község Önkormányzata 
7. Ipolydamásd Község Önkormányzata 
8. Ipolytölgyes Község Önkormányzata 
9. Ipolyvece Község Önkormányzata 
10. Kemence Község Önkormányzata 
11. Kóspallag Község Önkormányzat 
12. Letkés Községi Önkormányzat 
13. Márianosztra Község önkormányzata 
14. Nagybörzsöny Község Önkormányzata 
15. Perőcsény Község Önkormányzat 
16. Szob Város Önkormányzata 
17. Szokolya Község Önkormányzata 
18. Tésa Község Önkormányzata 
19. Vámosmikola Község Önkormányzata 
20. Zebegény Község Önkormányzata 

4. sz. körzet 
1. Alsópetény Községi Önkormányzat 
2. Bánk Község Önkormányzata 
3. Berkenye Községi Önkormányzat 
4. Diósjenő Község Önkormányzata 
5. Felsőpetény Község Önkormányzata 
6. Keszeg Községi Önkormányzat 
7. Nagyoroszi Község Önkormányzat 
8. Nógrád Község Önkormányzata 
9. Nőtincs Község Önkormányzata 
10. Ősagárd Község Önkormányzata 
11. Pusztaberki Községi Önkormányzat 
12. Rétság Város Önkormányzata 
13. Romhány Község Önkormányzata 
14. Szendehely Községi Önkormányzat 
15. Tereske Község Önkormányzata 
16. Tolmács Község Önkormányzata 

5. sz. körzet 
1. Acsa Nagyközség Önkormányzata 
2. Csörög Község Önkormányzata 



3. Csővár Község Önkormányzata 
4. Kismaros Község Önkormányzat 
5. Kisnémedi Község Önkormányzat 
6. Kosd Község Önkormányzata 
7. Nagymaros Város Önkormányzata 
8. Penc Község Önkormányzat 
9. Pócsmegyer Község Önkormányzata 
10. Püspökhatvan Község Önkormányzata 
11. Rád Község Önkormányzata 
12. Szigetmonostor Község Önkormányzata 
13. Sződ Község Önkormányzata 
14. Sződliget Község Önkormányzata 
15. Vác Város Önkormányzat 
16. Vácduka Közsgég Önkormányzata 
17. Váchartyán Község Önkormányzata 
18. Váckisújfalu Község Önkormányzata 
19. Vácrátót Község Önkormányzata 
20. Verőce Község Önkormányzata 

6. sz. körzet 
1. Aszód Város Önkormányzata 
2. Bag Nagyközség Önkormányzata 
3. Csomád Község Önkormányzata 
4. Csömör Nagyközség Önkormányzata 
5. Dány Község Önkormányzata 
6. Domony Község Önkormányzata 
7. Erdőkertes Község Önkormányzat 
8. Fót Város Önkormányzata 
9. Galgagyörk Község Önkormányzat 
10. Galgamácsa Község Önkormányzata 
11. Gödöllő Város Önkormányzata 
12. Iklad Község Önkormányzata 
13. Isaszeg Város Önkormányzat 
14. Kartal Község Önkormányzata 
15. Kerepes Város Önkormányzata 
16. Kistarcsa Város Önkormányzata 
17. Litke Község Önkormányzata 
18. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 
19. Mohora Község Önkormányzata 
20. Őrbottyán Város Önkormányzat 
21. Püspökszilágy Község Önkormányzata 
22. Szada Nagyközség Önkormányzat 
23. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat 
24. Vácegres Község Önkormányzata 



25. Valkó Nagyközség Önkormányzata 
26. Veresegyház Város Önkormányzata 
 

 
 



III. számú melléklet 

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  

által kifejteni szándékozott környezetvédelmi ellenőrző-állapotfeltáró tevékenység a 
tagönkormányzati közigazgatási területén fekvő hulladéktárolókra terjed ki, amelyek 

a következők: 

1. Csomádi Szennyvíziszap Tároló 
(üzemeltető: Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság, Budapest) 

2. Püspökszilágyi Radioaktív Hulladékokat Feldolgozó és Tároló 
(Üzemeltető: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság, 
Budaörs) 

3. Csörögi Kommunális Hulladék Tároló 
(üzemeltető: OTTO Magyarország Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság, Budapest) 

 

 



IV. számú melléklet 

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagdíjának mértéke 

 

A Társulás tagjai által fizetendő tagdíj éves mértéke a Társulási Tanács 5/2007 (II. 15.) számú 

határozata alapján: 

120 Ft/lakos, azaz százhúsz forint lakosonként 

 

A Társulásba belépő új tagok által fizetendő egyszeri belépési díj mértéke a Társulási Tanács 

7/2004. (II.20.) számú határozata alapján, 2004. február 20.-tól: 

50 FT/lakos, azaz ötven forint lakosonként. 

 



Eszak-Kelet Pest 6s Nograd Megyei RegionSlis Hullad6kgozdalkod5si 6s
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AzE,szak- Kelet Pest 6s N6gr6d Megyei RegionSlis HulladEkgzzd,filkoddsi
6s Kii rny ezetv fidelmi Onko rmhnyzati T6rsul6s T5 rsul6si Tan6csiil6se

2018. december 01.

912018 (xII.01.) sz. hatfirszat elniik megvflasztdsa tilrgyban
(kivonat)

A t6rsu16s rigy ddnt, hogy Dr. G6mesi Gycirgy elnrjk 2018.11.05-ei lemond6srit tekintettel a
20llll89 <inkormdnyzati torveny 95. $ paragrafusa, a t6rsul6si meg6llapodas Yll4 es Yll7,
valamint az SZMSZ YlI2 pontja 6rtelm6ben, a t6rsul6s elnok6nek a tarsul6si jekiltek tagtrai
kdztil Fdrd6s Attila polg6rmester urat megv6lasztotta.

jelen vannak: 91 fo

Szav azhs ; tdbbs6 gi i gen,

jegyzdkonyv hitel

Na lia
jegyzSkonyv vezet6

Cim:21-00 Godol16, Dozsa Gyorgy uI69.Pf .:7512. tel:281561,-250 . fax:28l561-251-. e-mail cim:titkarsag@zoldhid.hu .
honlap: www.zoldhid.hu
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