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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Dávid Géza  PVB Elnök   

65 év felettiek, iskolások, óvodások „Karácsonyi ajándéka” 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021.12.13-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt években többször felmerült a 65 év felettiek év végi vagy „karácsonyi” megajándéko-
zásának lehetősége. Pro és kontra érvek hangzottak el, például, hogy van olyan, aki nagyon 
örülne neki, de van akinek ez sértő lehet. Egy kompromisszumos megoldás jutott eszembe, mi-
szerint, a testület biztosítana fedezetet a 65 év felettiek egyszeri 10.000 Ft-os karácsonyi aján-
dékára, a kiosztása pedig a következőképp oldódna meg: a hivatalban kijelölünk 3 napot ami-
kor bejöhetnek az érintettek átvenni a 10.000 Ft-ot, így aki elfogadja és él a lehetőséggel, az 
megkapja, akinek sértő, vagy más okból nem kíván élni vele, az nem veszi át. Ez a megoldás 
működik szomszédos településeken, régóta, sikerrel, úgy gondolom, hogy ez Rétságon is 
megoldható. 
Nagyságrendileg 553 fő 65 év feletti állandó lakcímmel rendelkező lakosa van Rétságnak, akik 
nem tiltották le személyes adatai kezelését önkormányzati és egyéb célból. 
 
Az átvétel feltételei: 
- TAJ kártya bemutatása, 
- személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása, 
- személyes átvétel, vagy szabályosan kitöltött meghatalmazás (meghatalmazó neve címe, 
aláírása, meghatalmazott neve, címe, aláírása 2 tanú neve címe aláírása), 
- átvételi jegyzék aláírása.  

 
Szintén szóba került többször, az iskolás és óvodás gyerekek megajándékozása is, de ezidáig 
ez sem történt meg egy évben sem karácsonykor. Ebben az esetben a javaslatom, hogy az is-
kolai és az óvodai alapítványnak szavazzunk meg támogatást, gyermekenként 5.000 Ft érték-
ben, amelynek a felhasználási célját egy támogatási megállapodásban lehetne rögzíteni, és az 
elszámolása is ezen célok teljesülése esetén lenne lehetséges. Javaslom, hogy ezen támoga-
tás esetén a célok mindenképp a gyermekem érdekében legyenek meghatározva az alábbiak 
szerint: 
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 Iskola esetében: 
-informatikai fejlesztési cél, és -sporteszközök vásárlása 
Gyermek létszám: 249fő 
Támogatási összeg: 249*5000=1,245,000Ft 
 
Óvoda esetében: 
-játékok vásárlása, sporteszközök vásárlása 
Gyermek létszám: 104fő 
Támogatási összeg: 104*5000=520,000Ft 
 
Úgy vélem, hogy ha már Rétság Városa stabil anyagi helyzete biztosítja az ajándékozás lehe-
tőségét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíves-
kedjenek. 
 
Rétság, 2021. december 9. 
 

          Varga Dávid Géza s.k. 
           PVB elnök 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:   

I.határozat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 65 év feletti érvényes beje-
lentett lakcímmel (állandó lakcímmel) rendelkező lakosok, iskolások, óvodások „Kará-
csonyi ajándéka” című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a településen élő, 2021. december 1. napon állandó 
bejelentett lakcímmel rendelkező 65.életévüket 2021.12.31-ig betöltő lakosok részére – akik 
nem éltek személyes adataik letiltásával - 10.000 Ft egyszeri, pénzbeli támogatásként Kará-
csonyi ajándékot adjon. A karácsonyi ajándék kiosztása készpénzben, az alábbiak szerint tör-
ténik: 
2021.12…………n 8-15óra között  
2021.12…………n 8-15óra között  
2021.12…………n 8-15óra között  a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében. 
 
Az átvétel feltételei: 
- TAJ kártya bemutatása, 
- személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása, 
- személyes átvétel, vagy szabályosan kitöltött meghatalmazás (meghatalmazó neve címe, 
aláírása, meghatalmazott neve, címe, aláírása 2 tanú neve címe aláírása), 
- az átvételi jegyzék aláírása.  
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Ezen határozatot a hivatalos honlapon, hirdetőn és újságban is meg kell jelentetni, valamint a 
jogosultakat levélben is értesíteni kell. Tájékoztatni kell továbbá az érintetteket, hogy a támoga-
tást legkésőbb 2022. január 14-ig lehet átvenni, a határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
A 65 év felettiek Karácsonyi támogatás fedezetét: 553 fő x 10.000Ft-ot azaz 5.530.000.-Ft-ot 
testület a 2021. évi általános tartalék terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2021. évi 
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2022.01.14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
II. határozat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 65 év feletti érvényes beje-
lentett lakcímmel (állandó lakcímmel) rendelkező lakosok, iskolások, óvodások „Kará-
csonyi ajándéka” című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a rétsági iskolás gyermekek karácsonyi ajándéka-
ként a Rétsági Iskola Gyermekeiért Kulturális és Tehetséggondozó Alapítványt támogatja 
gyermekenként 5.000 Ft-tal összesen 1.245.000.- . Az alapítvány a támogatást informatikai fej-
lesztésre és sporteszközök vásárlására fordíthatja. 
 
Továbbá A Képviselő-testület egyetért abban is, hogy a rétsági Óvodás gyermekek karácsonyi 
ajándékaként a Kölyökvár Alapítvány Rétság Város Óvodás Gyermekeiért támogatja gyerme-
kenként 5.000 Ft-tal összesen 520.000 Ft. Az alapítvány a támogatást játékok vásárlára és 
sporteszközök vásárlására fordíthatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a mellékelt támogatási megál-
lapodás aláírására. 
 
Az alapítványi támogatások fedezetét, 1.765.000 Ft-ot testület a 2021. évi általános tartalék 
terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módo-
sításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő:A Támogatási megállapodás aláírására: 2021.12.23., majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

                                                                                                                                   
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                
……………………………………… 

                                                                                                                   Jámbor Lajos 
                     jegyző 
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Ikt.sz:    …………/2021 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
…………………………. képviselő: …………………. – között a Képviselő-testület által biztosított 2021. 
évi önkormányzati civil szervezetek működési támogatásának felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……………… számú határoza-
tával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a ………………………………. részére 
………...- Ft  azaz …………………………forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás 
COFOG szerinti besorolása ………………………... 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

• …………………………………………                   ………………… Ft 
• …………………………………………                   ………………… Ft 
• …………………………………………                   ………………… Ft 

  
  
A támogatás a megállapodás aláírását követően, idénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek működésének támogatására tervezett keret ter-
hére az Alapítvány ………………………………………………-nél vezetett ………………… számú szám-
lájára 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, 2022. január 31. napig 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 bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírása-
inak. 
  
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 minősülő 
adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szer-
vezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett válto-
zásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kez-
deményezni; 



 

5 
 

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő ter-
heket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

•  
 
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, 2021. ………………………. 
  
 
 
 
 
 
  Mezőfi Zoltán                    ………….…………… 
  polgármester                                        Támogatott   
 
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

A 2022. ÉVI ÁTMENETI GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET  
                                                             MEGALKOTÁSA 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 14-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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-
testület az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, melyben felhatalmazást ad, hogy a helyi 
önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat 
teljesítsék. A rendelet biztosítani kívánja az önkormányzat és az intézmények számára a 
folyamatos, biztonságos működést. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt év során is rendeletet alkotott az 
átmeneti gazdálkodás szabályairól.  A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet 
megalkotását. A rendelet egyértelműsíti a gazdálkodásért felelősök számára a lehetőségeket 
és a határokat. 
 
Javaslom a cafeteria juttatás folyamatos biztosítását mindazon dolgozók részére, akik arra 
2021. évben is jogosultak voltak. 
 
Már ismerté vált a 2022. évi minimálbér és garantált béminimum összege. A rendelettervezet 
felhatalmazást ad a munkáltatóknak az átsorolások elkészítésére, az emelt juttatások kifizetésére. 
 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát, 
mely a költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. A felhatalmazás időtartama 
alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2021. december 02.  
                 
 
                                                                                                                  Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                   polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (XII.15.) önkormányzati 
rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XII.17.) önkormányzati 
rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól. 

 
 

3. Jogszabályi háttér:   
 
 

  2011. évi CXCV. törvény 
az államháztartásról 

 
 
 A helyi önkormányzat átmeneti gazdálkodásának szabályai 

25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb 
március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben 
felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket 
folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék. 

(2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás 
időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. 

(3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát 
vesztette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az 
előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(4) A (3) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester 
beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint 
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. 
 

 
 

4. Rendelet-tervezet:  
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (XII…...) önkormányzati rendelete  

 
a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
 
A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
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1. § 

 
(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2022. évi 

költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig az önkormányzat költségvetését megillető 
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi működési kiadási 
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei működési kiadásainak finanszírozása 
havonta legfeljebb az előző év bázis előirányzatának maximum az 1/12-e lehet.  

(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a (4) bekezdés kivételével a bázis 
előirányzatának 1/12-ed összegéig engedélyezhetők, beleértve a cafeteriát is, mindazon 
önkormányzati és intézményi dolgozó vonatkozásában, akik 2021-ben is részesültek ebben az 
ellátásban. 

(4) A minimálbér, a garantált bérminimum továbbá a 2022. január 1. naptól kötelező soros 
béremelések a hatályos jogszabályok szerinti mértékig fizethetők ki. 

(4) Az előző évben teljesített, de a 2022. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint 
teljesíthetők. 

(5) A 2022. január, február hónapban realizálódó - 2021. évben meghozott döntések szerinti – 
kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthetők. 

 
2. § 

 
Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett 
bevételeket és kiadásokat be kell illeszteni a 2022. évi költségvetési rendeletbe. 
 

3. § 
 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott 

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

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket 
megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges 
dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező 
nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni. 

(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye 
szükséges. 
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(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis 
major bizottsággal egyeztetni. 

 
 

4.§ 
 
Ez a rendelet 2022. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2022. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti. 
 
 
 
                    Mezőfi Zoltán                                                       Jámbor Lajos 
                      polgármester                                                                jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2021.  ……………….       …………. 
 
 
                Jámbor Lajos 
  jegyző 
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Indokolás 
 

Általános indokolás 
 
 A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását. 
 
 

Részletes indoklás 
 

1.§ 
 

Konkrétan meghatározza, hogy az önkormányzat, az intézmények a 2018. évi 
működési bázis (eredeti) előirányzat 1/12 arányában használhatnak fel 
előirányzatot a költségvetési rendelet elfogadásáig. A bázis előirányzat 
felhasználási jog kiterjed a nem kötelező juttatásként biztosított cafeteria 
rendszerre is, mindazon dolgozók részére, akik a juttatásra 2018. évben 
jogosultak voltak.  
 

2. § 
 

A felhasznált előirányzatokat a 2019. évi költségvetésbe be kell építeni, ezek a 
tételek szerves részei lesznek a következő évi gazdálkodásnak.  
 
 

3.§ 
 

Fenntartja a 2006-2007. években bevezetett létszámstop intézményét. 
Fenntartja a szerződések testületi jóváhagyásának kötelezettségét. Kiterjeszti a 
felelősségi rendszert az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket 
megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmára, az elszámolásokhoz 
szükséges dokumentumok helyességére, valamint az elszámolások alapját 
képező nyilvántartások, dokumentumok naprakész vezetésére. 
 
 

4.§ 
 

A hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről rendelkezik. 
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak 
megfelelően 

 
 
 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
Éves költségvetési rendeletekben szűkszavúan került megfogalmazásra az átmeneti 
gazdálkodás szabálya. A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet 
megalkotását. 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi hatása nincs. Gazdásági, költségvetési hatása 
kettős: egyrészt maximalizálja a költségvetési rendelet elfogadása előtti 
kötelezettségvállalásokat, másrészt biztosítja az alapvető működéshez szükséges 
forrásokat, a feladatellátás zavartalanságát. 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet adminisztratív terheket nem okoz. 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Bizonytalan gazdálkodás, intézmények működésének akadozása, esetleg túlköltekezés. 
 
 
 
Záradék: 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 

          Jámbor Lajos 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária  

A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. december 14-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 központi konyhát üzemeltető vállalkozás ügyvezető igazgatója kéri, a gyermek- és szociális 
étkezés térítési díjának 2022. január 1.  naptól történő felülvizsgálatát. 
 
Indokolásában leírta, hogy a fogyasztói árak, a minimálbér és a garantált bérminimum, az inflá-
ció, a szakértői és közüzemi díjak, az üzemanyagárak emelkedése, valamint a pandémia miatti 
szigorú előírások növekedése indokolják a bekerülési költség változását. Javaslata egységes 
20 %-os árnövekedés. 
 
A részletes számítási anyagot előterjesztésemhez mellékelem. 
 
 
Az óvodás, az iskolás gyermekek szülei továbbra is intézményi térítési díjat fizetnek az étkezé-
sek után. 
 
Intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza:  

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

A szolgáltatást végző vállalkozó a nyersanyagköltségeket is módosította, így az áremelés a 
térítési díjat is módosítja. 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdé-
se alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkezte-
tés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbö-
zete. A 115. § (9) bekezdése alapján a tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán 
felmerült ráfordítások alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alka-
lommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
A felnőtt étkezés tartalmazza a szociális étkeztetést is. A vállalkozó nettó 810 Ft térítési díj mel-
lett biztosítja a szociális étkeztetést, mely bruttó összege 1.029 Ft. 
 
A szociális étkeztetést az állam is támogatja. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló törvény a szociális étkezés esetén 249 élelmezési nap figyelembevételével 67.810 Ft tá-
mogatást kapunk ellátottanként. Az egy napra jutó állami támogatás megközelítőleg 272,30 
Ft/fő.  
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A vállalkozásba adást követően az önköltség könnyen kiszámítható, a felmerülő 810 Ft-os nettó 
költséghez adagonként 272 Ft támogatást levonva a nettó intézményi térítési díja 538 Ft, a brut-
tó fizetendő díj 683 Ft, kerekítve 685 Ft.   
 
A vállalkozó az ebédet nettó 92 Ft-os díj ellenében szállítja ki az ellátottakhoz. Az önkormány-
zat által kifizetett díjtételtől magasabb összeget nem kérhet az ellátottól. A kiszállítás bruttó díja 
98 Ft, kerekítést követően 115 Ft.  
 
 
A szociális étkezés és a házhoz szállítás díjának változása miatt módosítani szükséges az ellá-
tottakkal kötött megállapodásokat is. 
 
A fogyasztói árak változása miatt módosítani szükséges a vállalkozóval kötött Vállalkozási szer-
ződés 4. számú mellékletét is. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2021. december 02. 
                                                                                                          
 
                                                                                                  Fodor Rita Mária 

Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
 
 

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

 
A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló 
6/2020.(IV.29) Polgármesteri rendelet 
valamint a 2/2021.(III.31.) PM rendelet 

 

3.) Jogszabályi háttér:  

1993. évi III. törvény 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

 
115. § (1)772 Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellá-

tások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intéz-
ményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj ösz-
szege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatá-
sonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségeleme-
ket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
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4.)Vállalkozási szerződés módosítás: az előterjesztéshez csatolva 

5.)Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( ……..)  HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A gyermek- és szociális étkez-
tetés díjának megállapításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal - az 
étkeztetésre 2015-ben kötött szerződés 4. számú mellékletének változása miatt – a vállalkozási 
szerződés 5. számú módosítását jóváhagyja. A módosítás jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határidő: 2022. január 1. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

                                                   5.számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről a 
Rétság Város Önkormányzata 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Adószám: 15735492-2-12 
Számlaszáma: 11741031-15451615 
Tel.: 35/550-100 
Fax.: 35/350-713 
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester 
(továbbiakban mint Megrendelő) 
 
másrészről: 
Név: EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 1089 Budapest, Visi I. u. 7. I/2. 
Cégjegyzékszám: CG.01-09-945828 
Adószám: 22944386-2-42 
Telefon: 06/20/999-6443 
Fax: 06/32/370-406 
Képviseli: Bagó István ügyvezető igazgató 
(továbbiakban mint Vállalkozó) 
 
 (továbbiakban együtt: Felek) között. 
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1.) A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 121.§ (1) bek. b.) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 
„Vállalkozási szerződés Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül 
közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, 
a bérleti díj megfizetésével” tárgyában. A Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás 
nyertesének. Felek az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a 
nyertes ajánlatban foglaltak alapján szerződést kötöttek. 

2.) A közétkeztetésre szóló szerződés 4. melléklete helyébe jelen szerződés-módosítás melléklete 
lép. 

3.) A közétkeztetésre szóló 2015. évben megkötött szerződés további pontjai változatlanul 
fennállnak. 

Rétság, 2021. ………………………………… 
 
 
…………………………………………         …………………………………………… 
                       Megrendelő                                                          Vállalkozó  

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………. 
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4. számú melléklet 
 
 
 
      
      
      
A közétkeztetés díjtételei 1 adagra vonatkozóan, forintban 
 2022.     

Korcsoport  Nettó 
nyersanyag

Nettó 
rezsi 

Nettó 
eladási ár

Bruttó 
eladási ár 

Bruttó 
nyersanyag 

   

Óvodás 
tízórai  108 122 230 293 137 

   

ebéd  257 290 547 695 326     
 uzsonna  92 103 195 247 117     
összesen  457 515 972 1235 580     
Iskolások                    
7‐10 éves korcsoport 
tízórai  92 103 195 247 117 

   

ebéd  365 410 775 985 465     
 uzsonna  84 92 176 224 107     
összesen  540 605 1146 1456 690     
                     
11‐14 éves korcsoport 
tízórai  92 103 195 247 117 

   

 ebéd  400 444 844 1071 505     
 uzsonna  84 92 176 224 107     
összesen  575 639 1215 1542 730     
                     
Felnőtt étkezés  383 427 810 1030 1030     
Szociális étkezés  383 427 810 1030 1030     
Szoc.étkezés+házhoz sz.        92 115 115     
                     
Szünidei étkezés  398 446 844 1072       

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (.   .) önkormányzati rendelete 

A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi 
rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó 
gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 
 

2.§ 
 
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag  

költséggel egyezően áfa nélkül 
a) óvoda   457 Ft 
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 540 Ft 
c) iskolai napközi II. korcsoport (11-14 év) 575 Ft 
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 365 Ft 
e) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 400 Ft 

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

tízórai 108 Ft 
ebéd 257 Ft 
uzsonna 92 Ft 
Összesen: 457 Ft 
 

      b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)   
tízórai 92 Ft 
ebéd 365 Ft 
uzsonna 84 Ft 
Összesen: 540 Ft 
 

c)      Iskola II. korcsoport (11-14. év)   
tízórai 92 Ft 
ebéd 400 Ft 
uzsonna 84 Ft 
Összesen: 575 Ft 

 
3.§ 

 
      (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 561 Ft/adag,  
      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 92 Ft/adag 
 

4.§ 
 



(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az  intézményi térítési 
díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában 
foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda esetében az intézményvezető, az 
iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi előadó állapítja meg. 

 
(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak: 
a)  Az óvodai étkezés bruttó díja 580 Ft, 
b)  Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes ellátás 575 Ft, 
c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza 465 Ft, 
d) Iskola II. korcsoport (11-14. év)  730 Ft, 
e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza 505 Ft, 
d) Szociális étkezés 685 Ft, 
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 115 Ft 
 
 

5. §  
 

(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési díj a  
3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege azzal, hogy az nem 
haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított rendszeres jövedelmének 
30  %-át.  

 
 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési díjat  az (1) 

bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések számának 
figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg. 

 
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az önkormányzat 
részére. 
 

6.§ 
 
 

Ez a rendelet 2022. január 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát 
veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 3/2021.(III.31) Polgármesteri 
rendelet. 
 
 
           Mezőfi Zoltán                                                                             Jámbor Lajos 
            polgármester                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2021. ……………………….. 
 
                                                                           Jámbor Lajos 
                                                                                  jegyző 
 
 
 
 
 
 



Indokolás 

Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115.§-a tartalmazza a 
szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának szabályait. A központi 
konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a szociális étkezés önkormányzat által 
fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre jelenleg a rendeletben.  

Részletes indokolás 

1 .§-hoz 

A rendelet hatályát szabályozza. 

2-3. §-hoz 

Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban. 

4-5.§-hoz 

A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza. 
 

6.§-hoz 

A hatályba lépést szabályozza.  

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó szociális 
étkeztetés felülvizsgálata indokolttá vált.. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális ellátásokon 
felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a szociális étkeztetés is.  

2.) Gazdásági, költségvetési hatása: a szociális étkezés jelentős részben megtérül az 
önkormányzatnak, ezért hatása nem jelentős. 

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

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

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

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb szintű 
jogszabállyal. 

 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. december 14-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján „A képviselő-testület szükség sze-
rint, illetve saját munkaterve alapján évente legalább 6 ülést tart.”  
A munkatervet a tárgyévet megelőző december havi ülésen, a polgármester terjeszti a Képvise-
lő-testület elé. 
 
Az utóbbi két év gyakorlata szerint került összeállításra a munkaterv. 
Jogszabályi és egyéb okok miatt célszerű januárban, februárban, márciusban, májusban, au-
gusztusban novemberben és decemberben ülést tartani. A többi ülés napirendje összevonható.  
 
A munkatervben néhány esetben opciókat tüntettünk fel. Az utóbbi években szintén sorozato-
san módosult a rendőrkapitányi beszámoló napirendre vételének időpontja, mely 2021. évben el 
is maradt. A Kapitánynak először saját felettes szerveinek kell beszámolnia, majd az önkor-
mányzat elé készített beszámolót jóvá kell hagyatnia. 
 
A napirendek száma tapasztalatunk alapján, a beérkezett kérelmek, kötendő szerződések miatt 
is jelentősen emelkedni fog.  
 
Kérem, hogy a munkatervbe további nem kötelező napirendek ne kerüljenek felvételre.. 
 
A jelenleg összeállított anyag a testületi üléseket minden hónapban az utolsó csütörtöki napra 
ütemezi. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülése a testületi ülést megelőző kedden len-
ne. A Szociális Bizottság a tervek szerint a PVB ülést megelőző napon, hétfőn kerülnek megtar-
tásra. 
 
Javaslom, hogy a lakossági fórum megtartásáról a későbbiekben, a járványhelyzet elmúltával 
döntsünk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen.      
 
Rétság, 2021. december 8. 
 
                                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

Előző évek munkatervei 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
Mötv. és a hatályos SZMSZ 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2021. (XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi munkatervéről készí-
tett előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2022. évi munkatervét jóváhagyja. 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

         Jámbor Lajos 
                 jegyző 
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I. 2022. év kiemelt feladatai: 
 
 
Gazdálkodás  

 likviditás biztosítása,  
 racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten 

tartásával, kintlévőségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével  
 ingatlanvagyonnal történő gazdálkodás  

 
Település üzemeltetés, településfejlesztés  

 a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati 
lehetőségek felkutatása, lehetőség szerinti megindítása, eredményes döntés 
esetén a már benyújtott pályázatok végrehajtása  
 a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása 
 bölcsőde használatbavétele, működtetésének megindítása 
 közterületek felújításának és karbantartásának folytatása  
 a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának 

előkészítése 
 közlekedési szabályok felülvizsgálata  
 Ady utcai játszótér kerítésének megépítése 
 további parkolóhelyek kialakítása 

 
Művelődés, sport,  

 közművelődés feltételeinek biztosítása   
 civil szervezetekkel való együttműködés   
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II. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek 

Január 27. csütörtök 16,00 óra 
 
(SZB. ülés időpontja: január 24. hétfő 10,00 óra) 
(PVB. ülés időpontja: január 25. kedd 16.00 óra ) 
Előterjesztések benyújtásának határideje: január 17. hétfő 9,00 óra  
 

1) 2022. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
                                               Szociális Bizottság  
 
2) Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, módosított 

19/2000.(XII.29.) rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
 
3) Polgármester 2022. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása   
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
 
4) Városüzemeltetési Csoport 2022. évi havonkénti lebontású karbantartási 

tervének elfogadása 
Előterjesztő: Salgai György városgondnok  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
 
5) Javaslat a komposztálás lakossági támogatására (2) 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  

 
6) 32 ha-os terület hasznosításának, állagmegőrzésének lehetősége 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
 
7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
 
Február 24. csütörtök 16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: február 11. hétfő 10,00 óra)                 )  
(PVB. ülés időpontja: február 12. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: február 14. hétfő 9.00 óra  
 

1) 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Szociális Bizottság  
 

2) 2021. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
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3) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2018.(V.28.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
 
 

4) 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Meghívandó: közbeszerzési szakértő  
 

5) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi 
tevékenységéről, valamint a 2022. évi munka és rendezvénytervéről  

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

6) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2022.évi támogatására  
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,   
 

7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
ZÁRT ÜLÉS  
1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
Március 31. csütörtök 16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: március 28. hétfő, 10,00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: március 29. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: március 21. hétfő 9.00 óra 
 
 

1) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója  
Előterjesztő: rendőrkapitány  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Meghívandó: megyei főkapitány  
Opció: Az anyag elkészülte után kerül felvételre a napirend 
 

2) Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2021. évi munkájáról  
Előterjesztő: Salgai György városgondnok  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről   
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
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4) Sport és civil szervezetek 2022.évi támogatási pályázatainak elbírálása  
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,   
 

5) 2022. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
 
Május 26. csütörtök 16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: május 23. 10,00 óra)  
(PVB. ülés időpontja: május 24. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: május 16. hétfő 9.00 óra 
 
1)  Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről, a 
pénzmaradvány elszámolásáról  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
2) Tájékoztatás a Rétsági kistérségi Járóbeteg - szakellátó működéséről, a Nonprofit 
Kft. taggyűléséről, illetve a 2021. évi mérlegbeszámoló elfogadása   
Előterjesztő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

3) Beszámoló a helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk 
helyzetéről  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
4) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról (opcionális) 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
5) Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének 
tapasztalatairól   
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
6) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
7) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  
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Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
Augusztus 25. csütörtök 16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: augusztus 22. hétfő 10,00 óra  
(PVB. ülés időpontja: augusztus 23. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: augusztus 14. péntek 12.00 óra 
 
 
1) 2022. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   
 
2) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének féléves teljesítéséről   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
3) Beszámoló a belső ellenőr 2022. I. félévi munkájáról  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
4) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk 
helyzetéről  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda működéséről.   
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

 
 
 
 
November 24. csütörtök 16,00 óra 
                              Közmeghallgatás 
(SZB ülés időpontja: november 21. 10,00 óra)  
(PVB ülés időpontja: november 22. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: november 14. hétfő 9.00 óra 
 
1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
2) Beszámoló az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
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3) A helyi adók mértékének megállapítása  
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
4) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményéről 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Szociális Bizottság  
 
5) 2023. évi földhaszonbér megállapítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 

6) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 

 
December 15. csütörtök 16,00 óra 
 
(SZB ülés időpontja: december 12. hétfő 10,00 óra) 
(PVB ülés időpontja: december 13. kedd 16.00 óra)  
Előterjesztések benyújtásának határideje: december 05. hétfő 9.00 óra 
 
1) A 2023. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

 
2) A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása  
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
3) 2023. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv elfogadása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
 
3) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
 
 
  
A munkatervet a képviselő-testület …./2021. (XII.14.) határozatával elfogadta. 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó, Kiss Sylvia    előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2021. évi felülvizsgálata 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (to-
vábbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése értelmében a község, a város és a főváros kerületeinek ön-
kormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot fogad el. 
 
Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2014-2019 időszakra vonatkozó He-
lyi Esélyegyenlőségi Programját (továbbiakban: HEP) 2014 június 20-án fogadta el (127/2014. (VI.20.) 
számú KT. határozat). 
2016. február 26-i testületi ülésen felülvizsgált HEP-en átvezetésre került valamennyi lényeges módo-
sítás (33/2016. (II.26.) számú KT. határozat). 
2018. február 23.-i testületi ülésen a felülvizsgált HEP-en módosítás nem történt. (39 /2018 (II.23.) KT. 
határozat. 
 
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint a helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, 
illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az 
áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a hely-
zetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 
 
A HEP felülvizsgálata 2020. évben vált aktuálissá. Sajnos ez a felülvizsgálat a SARS-CoV2. koronaví-
rus világjárvány kialakulása miatt csúszott.  
 
A felülvizsgálat első lépéseként áttekintésre került a 2018-ban elfogadott program és módosítási javas-
latok fogalmazódtak meg mind a helyzetelemzés (szöveges rész), mind az intézkedési terv (táblázat) 
vonatkozásában. 2021.  szeptemberében a   formai feltételek is megváltoztak.  Az előterjesztés mellék-
letét képező anyag már ennek megfelelően készült el.  
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a felülvizsgálat-
nak ki kell terjednie a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, b) valamint a lejárt határide-
jű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 
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A Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján, a helyzetelemzésben meg kell határozni a településen 
élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyerme-
kek, nők, idősek és fogyatékkal élők teljes lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkozta-
tási, egészségi, szociális és területi mutatóit, az adott település esélyegyenlőtlenségi problémáit. 
 
 
A helyzetelemzés módosítását az is indokolja, hogy a HEP 2018-as elfogadása óta a képviselő-testület 
a szociális ellátásokra vonatkozó két módosító rendeletet fogadott el: 

- 6/2019. (IV.02.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások rendjéről 
- 2/2021. (III.31.) önkormányzati rendelet a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról 
- 5/2021. (X.22.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások rendjéről 

 
A Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy a 
helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozá-
sokra, intézkedésekre van szükség. 
 
Az intézkedési tervben – táblázati formában – meghatározott célkitűzésekhez minden esetben tartozik 
egy, a cél megvalósítására rendelkezésre álló határidő. Az intézkedési tervet érintően javasolt módosí-
tások általában határidő hosszabbítások (pályázati projekt módosulása miatt), de több esetben csak 
rögzítésre kerül, hogy a programelem határidőre megvalósult vagy nem valósult meg. Mellékelt táblá-
zatban a határidő a csúszás miatt mindenhol 2021.01.01-re került beállításra, amely képviselői testület 
döntése után a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság, HEP elkészítését támogató szoftver felüle-
tén a döntés napjára kerül utólagosan módosításra. 
 
A HEP felülvizsgálati munkapéldánya 2021. augusztus 27-én – online egyeztetés céljából – elektroni-
kus úton megküldésre került mindazoknak, akik a Korm. rendelet már hivatkozott 1. § (2) bekezdése 
szerinti tárgykörökben tapasztalatokkal rendelkeznek, és véleményükkel segíthetik a felülvizsgálat tár-
gyilagos lefolytatását (HEP Fórum). A megkeresettek a módosítási javaslatokat is magában foglaló 
munkaanyagot 2021. szeptemberben véleményezhették, összességében 2 javaslat érkezett,  
 
2021. novemberében az új szabályoknak megfelelően átdolgozásra került és újra egy jogszabályoknak 
megfelelő kibővített HEP Fórum került összehívásra. Mivel több intézmény és személy került felkérésre 
a HEP véleményezésére, ezért csoportos e-mailban került véleményezésre az anyag. 
 
A megkeresettek a módosítási javaslatokat is magában foglaló munkaanyagot 2021. szeptemberben 
véleményezhették, összességében 2 javaslat érkezett, illetve az önkormányzat részéről kiegészítésre 
került a bölcsőde építésének igényével. A novemberben kiküldött anyagot mindenki elfogadta, módosí-
tó javaslat nem érkezett. 
 
A felülvizsgált program az előterjesztés mellékletét képezi, az újonnan bekerült részeket félkövér dőlt 
betűtípus jelöli. 
 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és engedélyezni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 8. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

3.)  Jogszabályi háttér 
 
2003. évi CXXV. törvény , az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

2003. évi CXXV. törvény , az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
 
31. §98  (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési ön-
kormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(2)99  A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű tár-
sadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő 
személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egész-
ségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell hatá-
rozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedése-
ket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési ki-
sebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot az e törvény és a felhatal-
mazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok és eljárásrend, valamint azok 
figyelembevételével a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által, az általa vezetett minisztérium 
honlapján közzétett módszertani útmutató alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskod-
ni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejleszté-
si tervek, koncepciók, továbbá a köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyen-
lőségi terv és a településfejlesztési terv antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 
(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvénye-
sülését segítő intézkedésekre, 
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáfé-
rés biztosításához szükséges intézkedésekre, 
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve 
javítják foglalkoztatási esélyeiket. 
(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatá-
rozott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén 
a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési ter-
vet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 
(5) A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazot-
tak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esély-
egyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a 
Kormány által rendeletben kijelölt szerv végzi. 
(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a 
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján 
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezései-
nek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 
(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrend-
szereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb 
programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak 
akkor részesülhet, ha a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelke-
zéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 
(8) Esélyegyenlőségi mentor tevékenységet az végezhet, aki 
a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 
b) a külön jogszabályban meghatározott képzésen vett részt, és 
c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal. 
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4.) Határozati javaslatok  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2021.( ……..)  HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2021 
évi felülvizsgálata tárgyában készített előterjesztést. 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-ban elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi 
Program időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzést áttekintette, a Programot felülvizsgálta, 
és a felülvizsgálat alapján módosított Programot a melléklet szerint elfogadja. 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Helyi Esély-
egyenlőségi Program közzétételéről. 
 
 
 
 
 

 
Határidő: 2021.  
Felelős: valamennyi érintett munkáltató 

 
 
Mezőfi Zoltán 

     polgármester 
 

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

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 



 
 
 
 

Helyi 
Esélyegyenlőségi  

Program 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzata 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

/2021. (       )KT. határozatával jóváhagyta. 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 
rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 
c. dokumentum szerint átdolgozva Rétság Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 
rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 
A település bemutatása 
Földrajzi elhelyezkedése 
 
Rétság az Észak-magyarországi régióban, a Börzsöny és a Cserhát találkozásánál található Nógrád megyei 
kisváros, városi rangját 1989-ben kapta. Az Észak-magyarországi Régió Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és 
Nógrád megyéket foglalja magában. Kiterjedése kelet-nyugati irányban hosszan elnyúló. A régió 
Szlovákiával határos északon. A régió déli irányban az Észak-alföldi Régióval, míg nyugati irányban a 
Közép-magyarországi Régióval szomszédos.  
Az 1997. júniusában meghatározott “Helsinki folyosók” közül – melyek fejlesztésére az EU különös 
hangsúlyt fektet – három is érinti a régiót. Ebből következően a régió Nyugat-Európa és Délkelet-Európa 
között komoly tranzitszerepet tölthet be. 
 
A Rétsági járás, Nógrád megye nyugati szélén helyezkedik el, nyugaton Pest megyével határos. Fekvése 
Budapesttől 55 km-re, Balassagyarmattól pedig 25 km-re található. 
 A város országos jellegű térszerkezeti helyzetét és annak változási tendenciáit első sorban befolyásolja, 
hogy a Budapesttől Szlovákiába vezető 2-es számú fő útvonal (E77) áthalad a kisvároson, közel fekszik a 
M3-as autópályához. 
Rétság földrajzi adottságai meghatározzák alapvető stratégiai szempontjait.  
 
A Rétsági járás Nógrád megye délnyugati részén található, területe 435 km2. A Rétsági járást 25 település 
alkotja, melyek közül egyedül a 2 724 fős Rétság rendelkezik városi ranggal. A korábbi néhány százfős 
falu napjainkra 2818 főt számláló kistérségi, majd járási központtá fejlődött. A járásnak 25 000 fő lakosa 
van.  
 

                                                            
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A makroregionális kapcsolatok tekintetében az Észak-magyarországon lehatárolt statisztikai-tervezési régió 
funkcionális nagyvárosi központjaihoz (Balassagyarmat, Salgótarján, Hatvan, Gyöngyös, Eger, Miskolc) 
képest viszonylag periférikus a helyzete.  
Földrajzi helyzetéből adódóan jóval élénkebbek a Közép-magyarországi régió Váci és Szobi kistérségekkel 
fenntartott kapcsolatai.  
Mezoregionális szinten a város legelőnyösebb topográfiai pozíciója a Balassagyarmat – Vác – Budapest 
közötti erővonal, mely a kapcsolatok szempontjából legkedvezőbbnek Vác irányában tűnik.  
Mikroszinten a város térszerkezetét erőteljesen befolyásolja Vác, Budapest és Balassagyarmat közelsége.  
  
Története  
 
A település első dokumentált említése 1393-ban történt. A középkorban királyi birtok volt, de a XIV. 
század végén átkerült a Losonczy-család tulajdonába. Rétságot 1393-ban a Losonczy család birtokában 
találjuk, neve ekkor Réthi Saagh. A településnek már a török hódoltság korában is volt temploma, erről 
Dwornikovich püspök jelentésében azt olvashatjuk: állapota rossz, de kijavítható; a prédikátor kálvinista, a 
Vattay földesúr házában lakik. 
A nógrádi vár eleste után a település törököké lett, és a XVI. század második felében a török Mehemed 
Daud hűbérbirtokaként tartották számon. A török hódoltság a 16. század közepén következett be 1562–63-
ban Mehemed Daud hűbérbirtoka volt a település, majd 1566–67-ben Husszein budai basa livájából való 
török kapta meg. 
1579-ben 20 adóköteles házat írtak össze. 1583–1584-ben birtokosa Boszna Hasszán, ekkor azonban 
elnéptelenedett, és még 1633-1634-ben is csak 3 adóköteles házat írtak össze. 1656-ban Lónyay Gábor volt 
itt birtokos. 1715-ben két magyar, három tót, 1720-ban öt magyar lakást említenek. Temploma és iskolája 
1726-ban épült. 
1770-ben Sréter Pál és családja birtokolta.  
 
Az 1848-49-es szabadságharc idején Görgey Artúr csapatával többször is átvonult a településen. 1849. 
július 16-án itt ütközött meg a Pöltenberg Ernő és Leininger Károly vezette utóvédcsapat az orosz 
hadsereggel. Kemény harcok után sikerült a magyar honvédeknek győzniük, az orosz tüzérség azonban 
porig égette Rétság házait.  
Az 1848-49-es szabadságharc előtt a település lakosainak száma nem érte el az 1000-t.  
1910-ben özvegy gróf Benyovszky Béláné, Rosenbach Sándor és Herzfeld Frigyes tulajdona volt. 
A mezőgazdasági termelés fellendülése, a közlekedési és szállítási főútvonal melletti fekvése, valamint az 
1936-ban létesült laktanya meghatározó tényező lett fejlődésében.  
 
Az 1970-es években nagyobb méretű iparosodás is megindult a településen. Akkor költözött ide a Globus 
nyomda rétsági üzeme.  
A Rétságon lévő kb. 200 vállalkozás sok környékbeli embernek nyújt megélhetést. 
Napjainkra Rétság a környező településeknek kereskedelmi, közigazgatási, kulturális és egészségügyi 
központjává vált.  
Lakosságának korösszetétele a dinamikusan fejlődő városokhoz hasonlóan alakul. 
 
Rétság déli határában lévő Pusztaszántó napjainkban közigazgatásilag a városhoz tartozik. Pusztaszántót 
1299-ben említették először az oklevelek, de ekkor még csak Szántó néven. 1390-ben a váci püspök birtoka 
lett, aki jelentős mértékben csökkentette a jobbágyok terheit azért, hogy így lehetőleg minél kevesebben 
költözzenek el közülük. 
A XIX. század első felében a Kovács-család épített itt úrilakot. A műemlék kúriát napjainkra szépen 
helyreállították. 
 
Elérhető szolgáltatások 
 
A 76. sz. Diósjenő – Romhány közötti vonalon, a MÁV a vasútforgalmat megszüntette. A személy- és 
teherforgalmat megszűntette. E szakasz három települést – Romhány, Rétság, Tolmács – érintett.  
 
Az 1990-es évek első felétől valamennyi település vezetékes ivóvízzel ellátott, mindenütt a Nyugat-
Nógrádi Térségi vízellátó rendszeren keresztül történik a vízszolgáltatás. A térségi és települési 
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vízhálózatok üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Kft, melynek székhelye Vácott 
található.  
A városban a közműhálózat kiépült, de Pusztaszántó településrészen a szennyvízelvezetés megoldatlan. 
 
Rétságon járóbeteg szakellátás működik, kórházi ellátást a salgótarjáni, balassagyarmati és a váci 
kórházakban vehetnek igénybe a betegek. Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgálat 
mentőszolgálat és egy gyógyszertár működik a városban.  
 
Rétság Bánk és Tolmács községgel együtt iskolatársulást hozott létre, melyet 2013. január 1-jétől a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK.) működtet. 
A városban működő 125 férőhelyes óvoda az önkormányzat fenntartásában működik. 
A kulturális rendezvények otthonául a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgál. 
 
Rétságon található a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala, a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Rétsági Járási Munkaügyi Kirendeltsége, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási 
Földhivatala, 2017. januártól a Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Falugazdász Hálózatának egysége. 
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Év

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő)

2015 1,10

2016 1,84

2017 0,37

2018 ‐0,74

2019 ‐1,11

Természetes szaporodás

 
 

 
A népességi adatokból megállapítható, hogy Rétság város lakossága, mint azt a fenti diagramm 
mutatja, 2016. óta kismértékben, de folyamatosan csökken, ennek oka az elvándorlásban keresendő.  
A természetes szaporodás, azaz az elhalálozások és a születések számának egyenlege a 2017. 
évihez képest kedvezőtlenül alakult. Az állandó népesség megoszlását mutató diagram adataiból 
láthatjuk, hogy az idős, 65 év feletti női lakosok száma magas. 
 
 
Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
 
Rétság Város Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a 
település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség 
megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati 
tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása 
során. 
 
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel 
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek 
kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a 
település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás 
és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  
 
 
 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Rétság Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
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az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 
komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 
megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 
együttműködések kialakításával. 
 
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, 
akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és 
beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat 
kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül.  
 
Rétság Város Önkormányzat alapvető célja, hogy olyan település legyen, ahol érvényesül az az 
elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy 
közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, 
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 
vagy egyéb helyzet szerint.  
 
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek 

• szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos 
helyzetű csoportok számára, 

• biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni 
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, 
szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,  

• kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,   
támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a 
felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 
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A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 
 
A HEP jelentősége 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, 
hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy 
megteremtik a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez 
történő csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is 
lehetőséget biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 
megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ  a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 
felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 
törvény) 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben 
annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) 
Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 
(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia(2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
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A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi 
szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 
összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és 
a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 
köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 
 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
Az esélyegyenlőséget érintő helyi stratégiai tervek, koncepciók Rétságon: 
 
Költségvetési terv – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján a 
polgármester minden évben a képviselő-testület elé terjeszti a következő évre vonatkozó 
költségvetési tervet, melyet a testület rendelet formájában hagy jóvá. A költségvetés készítésekor 
önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a rászoruló célcsoportok támogatására 
pénzügyi forrást különítsen el. A képviselő-testület tartalékok képzésével a város lakóinak érdekét 
szolgáló pályázatok önrészét kívánja biztosítani.   
 
Köznevelés-fejlesztési terv –Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése 
alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének 
kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat-
működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A terv a településen működő köznevelési 
intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei véleményének 
figyelembevételével készül el.   
 
Településrendezési terv  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény  6. §-a alapján a települési önkormányzat a településrendezési feladatukat a 

helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok 
elfogadásával látják el. A Helyi építési Szabályzatról szóló 13/2003.(VI.30.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata folyamatban van. 
 
(Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció stb.) 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
A Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási megállapodás alapján látja 
el  gyermekjóléti ellátást, illetve a családsegítést. 
Az egykor bölcsődeként funkcionáló épület 31 település tulajdonában van (a szolgáltatási társulás 
tagjai). EU-s pályázat által került felújításra (2008-ban) egy része, amelyben a szolgálat jelenleg is 
működik. Az infrastruktúra fejlett.  
A Szolgálat két szakmai alapfeladatot lát el: a gyermekjóléti ellátást, illetve a családsegítést. A 
Szolgálatnál jelenleg kilenc fő látja el a 25 településen lévő feladatokat. Ellátási szerződéssel a 
Társulásban, további 6 községben, az „Együtt a gyermekekért” Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
látja el a szakmai feladatokat. Munkájuk nagyon összetett és igen sokrétű is. A családsegítők 
területi felosztásban végzik a munkát. Egy nagy, egy közepes és egy kis lélekszámú település 
tartozik egy-egy szakemberhez, ahol a családokkal és a jelzőrendszerrel személyesen tartja a 
kapcsolatot. 
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A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatást összevont feladatként látják el, komplex 
családgondozást végeznek, mely nemcsak a gyermekre, hanem a felnőttekre is kiterjed. A 
szolgálat célja, hogy a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettség 
megelőzése, megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.  
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében fontos, egy jól működő jelzőrendszer 
kialakítása, ami lehetővé teszi a baj időbeni felismerését. A szolgálat fogadja a beérkező jelzéseket 
bárhonnan, akár név nélkül is és annak kötelességük utána járni, azt kivizsgálni. A jelzőrendszer 
tagjaival rendszeres kapcsolatot tartanak, az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon együtt 
próbálnak megoldást találni az adott problémákra. Évente egyszer megszervezik a Jelzőrendszeri 
tanácskozást. 
A családgondozó heti egy alkalommal, csütörtökönként tart ügyfélfogadást az alapellátásban 
részesülőknek, valamint a segítségre szorulóknak. 
2016. évtől a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, kötelező feladat társulási formában történő 
biztosításáról a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központhoz történő csatlakozással biztosítja.  
 
A településen 2017. január 6. napjával vette kezdetét a Rétsági Család- és Gyermekvédelmi 
Központ működése. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § 
(2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a 
gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos 
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít utcai és – ha a helyi 
viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, ennek 
keretében közvetítői eljárást, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jogi 
tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát, családi 
döntéshozó konferenciát, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez 
kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében 
kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a 
gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, javaslatot készít a veszélyeztetettség 
mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a 
gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak 
megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, 
fenntartására és megszüntetésére. 
Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőzőpártfogó felügyelővel a 
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, 
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – az otthont 
nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 
együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a 
szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, utógondozást végez – az otthont nyújtó 
ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzőintézménnyel együttműködve – a 
gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez, védelembe vett gyermek esetében elkészíti a 
gondozási-nevelési tervet, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi 
pótlék természetbeni  
formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban:  
pénzfelhasználási tervet) készít, szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő 
gyermekjóléti szolgálatok számára. 
 
A hulladékgazdálkodási feladatainknak a gödöllői székhelyű Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás tagjaként teszünk 
eleget. 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk a különböző beszámolók megállapításait, 
szakemberek tapasztalatait. A hiányzó adatoknál a 2001. és 2011. évi népszámlálás adataiból 
indultunk ki.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 
 
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 
rendszereiből. 
Településünkön az aktív korúak ellátására jogosultak többsége egyedülálló, akik évek óta havi 
22.800 Ft támogatásban részesülnek, melyből nem tudják fedezni kiadásaikat. Sok a minimálbéren 
foglalkoztatott munkavállaló, illetve alkalmi munkavégzésből élő. 

 
 

 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 
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2015. évekhez képest csökkent a munkanélküliek száma, tartós munkanélküliek aránya továbbra is 
magas. 
 

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 

 

 
A 2001. és 2011. évi népszámlálási adatok összehasonlításából megállapítható, hogy 10 
év alatt jelentősen javult a lakosság iskolázottsága. Az alacsony iskolai végzettségűek 
száma a nők körében magasabb. Ez részben azzal magyarázható, hogy több a nő az 
idősebb korosztályban 
 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés 
lehetőségei; 
A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 2013-2015. években volt a legmagasabb, 
2016. évtől viszont csökkenő tendenciát mutat. A felajánlott közmunkát általában a 
tartós munkanélküliek vállalják el, elsősorban azért, mert jogszabály írja elő, hogy a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás éves felülvizsgálatakor 30 nap munkaviszonyt 
(vagy egyéb munkát) kell igazolni a támogatás további folyósításához.  
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 
tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 
vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok; 
  

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük; 
 

 
 

Településünkön helyben képzések, továbbképzések, foglalkoztatási programok a Rétsági Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által valósulnak meg. 
A Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának közvetítése által az elmúlt években - pontos 
számadataink nincsenek, de - több regisztrált munkanélküli is munkaerő-piaci képzési programban 
vett részt.  A képzések nagyobb része Rétságon történt, de előfordult az is, hogy a résztvevőknek 
távolabb lévő nagyobb városokba (pl: Vác, Balassagyarmat) kell utazniuk.   
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, 
szakképzéshez, felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok; 
A Felnőttképzési Központok által  indított képzési programokat általában a regisztrált 
munkanélküliek tandíj kedvezménnyel és részletfizetési kedvezménnyel vehetik 
igénybe.   
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása; 
Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatott dolgozók a közterületek környezetének 
tisztántartásában vesznek részt.  
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia adatai szerint országos problémaként a 
foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj 
előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, 
valamint a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 
15–24 éves korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az 
oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az 
iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok 
elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő 
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az 
ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma 
már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 
kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak.  
Ezeket a problémákat országos szinten az elmúlt években jogszabályokkal orvosolták, 
mint például a pályakezdők vagy az 55 év feletti munkavállalók után igénybe vehető 
járulék kedvezmények nyújtásával. 

 
Komoly probléma, hogy a 16 év feletti lakosság jelentős része még mindig digitálisan 
írástudatlan. Különösen nagy a lemaradás – az idősek mellett – a munkanélküliek, a 
hátrányos helyzetűek, a kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiket 
szinte csak a felnőttképzés keretében lehet megszólítani. A Kormány felismerte, hogy a 
digitalizáció a versenyképesség, a fejlődés és a jólét legfőbb hajtóereje, ezért 2016. évben 
elfogadta a Digitális Oktatási Stratégiát, mely a digitális írástudatlanságot igyekszik 
csökkenteni. 
 

 
i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
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Álláskeresési járadék illeti meg azt az álláskeresőt, aki az álláskeresővé válását megelőző három 
éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és munkát akar vállalni, de önálló 
álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud 
megfelelő munkahelyet felajánlani. Az álláskeresési járadék maximum 90 napig folyósítható. 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély állapítható meg annak az álláskeresőnek, aki a kérelem 
benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év 
hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és a további előírt egyéb 
feltételek mindegyike teljesül. 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 
részére nyújtott ellátás.  
Az aktív korúak ellátása két jogcímen vehető igénybe.  Egészségkárosodott személy és 14 éven 
aluli kiskorú gyermeket nevelő olyan szülő részére, aki a gyermek napközbeni elhelyezését nem 
tudja másképp biztosítani, - az aktív korúak ellátásán belül egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás állapítható meg, illetve álláskereső kérelmezők esetén az aktív 
korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg. 
Az igénybevétel egyik feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020-ban 
28.500 Ft) 90%-át (25.650 Ft) és vagyona nincs. 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-a (22.800 Ft). 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
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A táblázatból megállapítható, hogy a lakásállomány-gyarapodás minimális, a településen a 
beépítetlen építési telkek száma elenyésző. 

 
a) bérlakás-állomány 

Az önkormányzat bérlakás adattal nem rendelkezik 
 

b) szociális lakhatás 
A településen nem releváns. 

 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
     A településen nem releváns 
 
e) lakhatást segítő támogatások 
    A településen nem releváns 
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f) eladósodottság 

 A devizahitelesek többsége az utóbbi években kilátástalan helyzetbe került, jövedelmükből             
képtelenek fizetni a megemelkedett törlesztő részleteket. Ennek következtében már 
településünkön is találkozhatunk évi 5-6 ingatlan árverési hirdetménnyel. 
 A jövedelmi és vagyoni helyzet egyik mércéje a lakosság adósságállománya is. A 
közműhátralékosok számáról nincs adatunk. 

 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása 

    Településünk kiépített áram- és víz- gázvezeték hálózattal, valamint szennyvízhálózattal 
rendelkezik. 

 
 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
a) a telep, /szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi 

elhelyezkedése, megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb 
lehetőségei, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák 
szempontjából főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági 
helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya;; 

Telepen vagy szegregátumban élő lakost nem tartunk nyilván. 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 
folyamatai. 

Szegregációval veszélyeztetett területek nincsenek településünkön. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 A 
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátások körében gondoskodik  
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
- a fogorvosi alapellátásról, 
- a védőnői ellátásról, 
- az iskola-egészségügyi ellátásról.  
 
A településen biztosított mind a felnőttek, mind a gyermekek részére nyújtott orvosi szolgáltatás 
A központi orvosi ügyeleti ellátás 2013. április elsejétől lényegében változott meg Rétságon. Az 
ügyelet a Járóbeteg Szakellátó Központban üzemel, melyet a Junimed Kft. lát el. Az ügyeletet 8 
orvos látja el. Gépkocsivezetőkből 6 fő áll rendelkezésre. A gépkocsivezetők valamennyien 
mentősofőri jogosítvánnyal és képesítéssel rendelkeznek. Ez azért is fontos, mert ki vannak 
képezve a sürgősségi esetek ellátásában való közreműködésre. 
Sürgős esetben - amennyiben feltétlenül szükséges - az ügyeletes autó orvossal és mentősofőrrel is 
hívható helyszínre.  
 
A szolgáltatás a következő településekről vehető igénybe: Alsópetény, Bánk, Berkenye, 
Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Katalinpuszta, Kétbodony, Kisecset, Nagyoroszi, 
Nógrád, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, 
Tolmács.  
 
Az ügyelet működési ideje hétköznapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Hétvégén és 
ünnepnapokon 24 órás a szolgálat, tehát előző délután 16.00-tól az első munkanap reggel 8.00-ig. 
 
A fogorvosi alapellátás a városban működő fogorvosi rendelőben biztosított. A szolgáltatást egy 
fő vállalkozó fogorvos végzi.  
 
A védőnői feladatokat 1 védőnő látja el.   
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A védőnői tanácsadó helyiség megfelelően felszerelt, akadálymentesített, a Rétsági Járóbeteg-
szakellátó Központban található a gyermekorvosi rendelővel együtt.  
Az iskola-egészségügyi ellátást a gyermekorvos és a védőnő végzi.  
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 
való hozzáférés Rétság város Járóbeteg Szakellátó Központjában van lehetőség. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáféréshez is elsősorban Rétság város Járóbeteg 
Szakellátó Központjában van lehetőség. Fekvő beteg esetén orvosi javaslatra házi ellátásra is 
lehetőség van 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
A közétkeztetést az önkormányzat 2015. szeptember 1-től vállalkozásba adta át.  
Az étkeztetést az EBM TRADE Kft. látja el.  Ellátást biztosít az óvodások, az iskolások, a 
szociális étkezők (leginkább idősek) részére, de lehetőség van vendégeknek is az ebédelésre.   
Az intézmény betartja a gyermekétkeztetés szabályaira vonatkozó normákat. 
Rétságon Község Képviselő-testületének rendelete alapján szociális étkezésben részesülnek azok a 
rászorulók, akik önmaguk, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel legalább napi egyszeri meleg étkezésről nem képesek gondoskodni.  
 
A szociális étkeztetést igénylők száma az utóbbi években egyre nőtt, 2020. évben átlagosan 25-30 
fő vette igénybe a szolgáltatást.  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
A településen működő sportegyesületek:  

o Rétság Városi Sport Egyesület  
o Rétsági Judo Club  
o Rétság Riders Team Szabadidő és Motorsport Egyesület 
o Árpád Sportlövő és Íjász Egyletet  
o Extrém Légisport Egyesület 

 
Szervezetten a Rétság Városi Sport Egyesület foglalkozik labdarúgó utánpótlás neveléssel több 
korosztály számára. 
A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan 
működő 2002-ben újjá alakult társadalmi szervezet.  
 Az egyesület a vonatkozó jogszabályok és az alapszabály, valamint a közgyűlés választott 
szerveinek határozatai alapján elnökének irányításával végzi tevékenységét. 
A szakosztályok létrehozása illetve megszüntetése az egyesület elnökségének hatáskörébe 
tartozik.   
Az egyesület a Magyar Olimpiai Bizottság és az MLSz szakszövetségek alapszabályait magára 
nézve kötelezőnek ismeri el.      
Az egyesület tagja lehet a sport területén működő érdekvédelmi szervezeteknek.   
Az egyesület- céljainak megvalósítása érdekében- együttműködik a működési feltételeinek 
biztosításában részt vállaló állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel valamint 
magánszemélyekkel.  
Utánpótlásban egyesületük térségi szerepet tölt be. Hozzá tartozik kilenc csapat átfogó 
utánpótlásának szervezése is. A tehetséges játékosok magasabb egyesületekhez való irányítása.  
A kiírásoknak megfelelően torna rendszerben működnek. Több települési tornán is részt vesznek. 
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A megyéből több játékos már pályára lépett magasabb osztályokban is. Többek tagjai Magyar 
Nógrád megyei Korosztályos Válogatottnak is. 
 
A Rétsági Judo Club Nógrád megye legnagyobb és legeredményesebb cselgáncs klubja.  
1994-es fennállása óta sikert sikerre halmozott nem csak a hazai, hanem a nemzetközi  
versenyeken is. Magyar bajnoka, dobogósai és helyezettjei is vannak. A klub több érmet is 
hazahozva szép eredményeket ért el az ország legnagyobb városaiban megrendezett 
diákolimpiákon.  
Az évente megjelenő országos tízes ranglistákon a Rétsági Judo Clubból mindig is sokan 
szerepelnek az ország legjobbjai között.  A magas színvonalú szakmai munka garanciáját az edzők 
személye jelenti.  
 
Az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet 1996 áprilisában alakult az alábbi céllal:  

• Lehetőséget biztosítson a lövész és íjász sport megismerésére, a rendszeres edzésekre, a 
versenyeken való indulásra, a szabadidő kulturált eltöltésére. 

• Növelje a szabadidős sportban részvevők fizikai, pszichikai állóképességét, javítsa 
egészségi állapotát. 

• Segítse elő a fiatalok felkészülését a honvédelmi kötelezettség teljesítésére. 
• A szigorú szabályok betartásával, fegyelmezett magatartásra, felelősségteljes 

gondolkodásra neveljen. 
• Működjön közre a környezet és természet védelmében. 
• Nyújtson segítséget történelmi tradícióink megőrzéséhez, ápolásához. 
• A város sportpalettáján új színfoltként jelenjen meg. 

Az elmúlt években országos minősítő lőversenyt (pisztolyban, puskában), országos vadászíjász 
versenyt, megyei akadályversenyt rendeztek, valamint több alkalommal vettek részt más klubok 
hasonló versenyein. 
 
Az Extrém Légisport Egyesület Rétságon működik és reprezentálja Nógrád megye sárkányrepülő 
sportját mind magyar, mind nemzetközi szinten. Működésünk kiterjed az egész ország területére, 
de elsősorban Rétság és környékére. Az egyesület céljai és feladatai közé tartozik a megye és 
Rétság idegenforgalmának növelése határon belül és azon kívül is. Az ultrakönnyű sportrepülés 
hagyományainak ápolása, a sárkányrepülő tömegsport - mint környezetbarát légisport jellegének 
előmozdítása, népszerűsítése, kulturális és sportigények kielégítése, pilóták képzése. Az AIDS, 
drogellenes, betegségmegőrző, gyógyító szociális stb. alapítványok rendezvényeihez való 
csatlakozás. Tanfolyamok, szakmai előadások, összejövetelek, rendezvények szervezése, 
kiemelten Európa térségének tagországain belül, azok részvételével. Kapcsolatok felvétele más 
repülőklubokkal. 

 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
A szociális alapszolgáltatások közé tartozik a házi segítségnyújtás. A Szoc. tv. rendelkezése 

értelmében a települési önkormányzat a gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást 
igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni, vagyis az önkormányzat kötelező 
feladatellátásának keretében a gondozási szükséglettel rendelkező személyeket köteles ellátásban 
részesíteni. 
A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását 
- szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
A házi segítségnyújtás hozzájárul ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális 
szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának 
megfelelően, 
meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 
 



 26

A  házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani. 
 
Szociális segítés keretében biztosítani kell 

a) a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, 
b) a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában 

történő segítségnyújtást, 
d) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését. 

 
Személyi gondozás keretében biztosítani kell 

a) az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását, 
b) a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, 
c) a szociális segítés körébe tartozó feladatokat. 

 
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A 
gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő 
esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet 
mértékét. 
 
2016. évtől a házi segítségnyújtással kapcsolatos feladatokat, kötelező feladat társulási formában 
történő biztosításáról a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Központhoz történő csatlakozással 
biztosítja. 
 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

Nincsenek 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor; 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül. 

Népkonyha, illetve ott kiosztott ételek száma 
 
Városunkban nincs népkonyha. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai; 

Tornateremmel, tornaszobával ellátott köznevelési intézmények száma  2db 
Sportcsarnok nincs 
Sportpálya 1db 
Könyvtár 1 db 
Közművelődési intézm 1 db. 
 

A települési önkormányzat képviselő-testületének ülései nyilvánosak. Az ülések idejéről és 
napirendjéről a település honlapján www.retsag.hu közzétett meghívó és a nyilvánosságra hozott 
előterjesztések útján értesül a lakosság. A képviselő-testület évente egy alkalommal lakossági 
fórumot és szintén egy alkalommal közmeghallgatást tart.  
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A lakossággal való kommunikáció működő csatornái még a település honlapja és a havonta 
megjelenő közszolgálati lap, a Hangadó, mely ingyenes. A cél, hogy minél több olvasóhoz 
eljuttassa a város hivatalos híreit, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár programismertetőit, 
továbbá tudósítson a Rétság életében fontos rendezvényekről, eseményekről, hírekről. Szintén a 
lakossággal való kommunikációt segíti a Rétság Televízió működtetése. A helyi műsorszolgáltató 
közvetíti a testületi üléseket, havonta a város eseményeiről híradót készít.  A híradóban megszólal 
egy-egy kiemelkedő területen illetékes szakértő, de bemutatásra kerülnek azok a rétságiak is, akik 
az élet valamely területén jelentős, akár országos sikert értek el. A Rétság Tv képújsága 
folyamatos tájékoztatást ad a lakosságnak közérdekű ügyekben. 
  
A településen működik a Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Színháztermében időszakosan 
felnőtt és gyermek színházi előadások folynak.  
Foglalkoztató termeiben nyugdíjas, ifjúsági, gyermek hobby-klubok, kézműves műhely, 
táncstúdió, irodalmi kör, fotókör, zenekarok stb. működnek. 
 Galériájában folyamatosan mutatkoznak be hivatásos művészek, de felkutatjuk a régióban, illetve 
a városban alkotó amatőr művészeket is, lehetőséget teremtve bemutatkozásukra. 
Folyamatosan angol kezdő és haladó, illetve német nyelvtanfolyamot és más szakmaszerző 
tanfolyamot szerveznek. Korszerű nyelvi laboruk hozzájárul az oktatás sikeréhez.  
Tíz számítógépből álló gépparkkal rendelkeznek, amin állami vizsgával záruló számítógép-kezelő, 
használó tanfolyam folyik.  
Hagyományosan szervezik a társadalmi ünnepeket. Szakmai és intézményi feltételeikkel segítik a 
társadalmi civil és politikai szervezetek, intézmények igényeit. Találkozók és fórumok 
szervezésével, a Hangadó című havi lap szerkesztésével, a Rétsági Évkönyv évenkénti 
megjelentetésével hozzájárulnak a helyi információáramlás sokoldalúságához.  
A millenniumi rendezvénysorozat keretén belül megvalósult helytörténeti gyűjtemény került 
kialakításra, melynek anyaggyűjtési, feldolgozói munkáját az intézmény vállalta magára.  
 
A könyvtárellátási szolgáltatásra a 45.000 kötetes könyvtárunk a könyvhöz köthető minden 
szolgáltatás teljes kínálatával várja olvasóit. Gazdag kézikönyvtára, s a folyóirat-olvasó helybeni 
informálódásra nyújt lehetőséget. Az állománygyarapításnál a legújabb információhordozók 
beszerzésére törekszünk. Könyvtárközi kölcsönzéssel segítik azoknak, kik helyben nem található 
könyveket szeretnének áttanulmányozni. Népszerű, gyakran igénybe vett szolgáltatásaik közé 
tartozik az internet-használat – az eMagyarország hálózat részeként - , a faxolás és a fénymásolás.  
 
A közösségi programokat a fentieken túl még, a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek 
vagy egyéb közösségek (pl. szülői munkaközösség) szervezik.   
Az évente megrendezett hagyományteremtő programok: 

• Vöröskeresztes Bál 
• a Kereplő Néptánc Egyesület szezonális rendezvényei 
• Majális 
• Gyereknap 
• Öregek Napja a Nyugdíjas klubok szervezésében 
• Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Nemzetiségi találkozó 
• Szüreti mulatság és felvonulás 
• Mindenki Karácsonya 

 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

A településen számottevő etnikai kisebbség nincs, a közösségi együttélés jó, konfliktusok 
nincsenek. 
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

d) Az iskolai és óvodai szülői munkaközösség által rendezett jótékonysági bálon az iskola és 
az óvoda javára, illetve a gyereknap megrendezéséhez a település vállalkozásai és 
magánszemélyei adtak adományokat. 
 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 
megőrzésének lehetőségei; 

e) helyi lakossági önszerveződések. 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
A településen megszűnt a roma nemzetiségi önkormányzat. 

 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
  

A regisztrált munkanélküliek körében magas a 
tartós munkanélküliek száma. 

Kapcsolattartás a munkaügyi kirendeltséggel, 
álláshirdetések elhelyezése a honlapon és 
hirdetőtáblán, tájékoztatás felnőttképzési 

lehetőségekről. 
A nyilvántartott álláskeresők több mint 30%-a 

csak 8. általános iskolai végzettséggel 
rendelkezik.  

1.Tájékoztatás (honlap, hirdetőtábla) a 
felnőttoktatási lehetőségekről, 
közmunkaprogramról. 

2.Közmunkaprogram folytatása, bevonásuk a 
közmunkaprogramba. 

A szociális ellátásokat igénylők száma 
folyamatosan csökken. 

Tájékoztatás az igénybevehető támogatásokról 
és az igénybevétel feltételeiről. 

  
  

 
 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek  

  



 29

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, 
szociális, lakhatási helyzete; 

Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú 
táblázatból) 

Fő 

Az állandó 
népességből a 
megfelelő 

korcsoportú nők 
és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak  Nők 

Korcsoport  

Fő  Fő  Fő  %  % 
Állandó népesség száma   1 352  1 436 2788  48,49%  51,51% 

0‐2 évesek      82  2,94% 

0‐14 éves   184  207  391  6,60%  7,42% 

15‐17   41  33  74  1,47%  1,18% 
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése 
állami és önkormányzati feladat.  
 
Rétság Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelmét a 
következő gyermekvédelmi alapellátásokkal biztosítja: 
           a) pénzbeli ellátás 

  b) gyermekétkeztetés 
  c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás, 
        d) gyermekek napközbeni ellátása, 
        e) gyermekek átmeneti gondozása. 
 

Településünkön a gyermekjóléti szolgálatot az önkormányzatok társulása alapján a 
Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Az alábbi 
adatokat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat éves beszámolójából gyűjtöttük. 

 
Település: Rétság………….. 
Családsegítő: Kajtár Annamária…………………………… 
Lakos összesen:       2729    fő  

Fő Család  
2020-ban nyilvántartott - összesen  64 37 
Ebből 
Első interjúval lezárt/egyszeri 21 12 
Tanácsadott - - 
Gondozott 43 16 
             Ebből hatósági intézkedés:   
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                           - védelembe vétel 8 6 
                           - ideiglenesen 
elhelyezés  

1 1 

                           - nevelésbe vett 10 4 
2020. évben megszűnt 16 8 
2020.12.31-én nyilvántartott 28 16 
   

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők valamint 

 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szociális helyzete alapján 
jogosult: 

• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, 
• évente két alkalommal egyszeri külön támogatásra ( 2020. évben alapösszeg esetén 6.000 

Ft/gyermek/alkalom, illetve emelt összeg esetén 6.500 Ft/gyermek/alkalom, valamint 
• a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.  

A jogosultság egy éves időtartamra kerül megállapításra.  
 
Településünkön 2020. évben átlagosan 30 gyermek részesült alap összegű, valamint 8 gyermek 
részesült emelt összegű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.   

 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 



 32

 
 

Az önkormányzat az oktatási tanévkezdéssel járó anyagi terhek enyhítésére beiskolázási 
támogatást nyújt a Rétság Városában állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Rétságon élő általános iskolai, középiskolai, valamint felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanulói jogviszonyban állók, illetve kiskorúak esetén a szülő részére. 
A beiskolázási támogatás adott évben történő nyújtásáról, valamint a támogatás adott évi 
összegéről a képviselő-testület külön határozattal dönt.  
2020. évben a támogatás mértéke 10.000.- Ft volt gyermekenként. 
 
A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók a Bursa Hungarica támogatás 
benyújtásával részesülhettek támogatásban.  
 
Szociális tűzifa vásárlására 2015. évben pályáztunk először.  
A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendeletben foglaltak alapján természetbeni 
juttatásként egyszeri alkalommal, a rendelet szerint Rétság Város Önkormányzata számára 
megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított saját forrás terhére, kérelem 
benyújtásával, egyedi elbírálás alapján, szociális célú tűzifa támogatást nyújt a szociálisan 
rászorultak részére. 
Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban:  
a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a nettó 
minimálbér 120 %-át, egyedül élő esetén annak 150 %-át, . 
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, és 
c) igénylését az adott tárgyév október 31. napjáig nyújtja be. 
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az egy főre 
eső jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.   
Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 
a) aktív korúak ellátására, vagy 
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
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d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

Ingyenes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek  
 
Bölcsődében és óvodában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 
• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 
• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek egészséges testvérei 
• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek 

 
Nappali tagozatos iskolában, fogyatékos személyek nappali ellátásában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (az 1-8. évfolyamon)  
• Nevelésbe vett gyermekek 
• Utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek. 

 
Kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek 
 
A nappali tagozatos iskolában, fogyatékos személyek nappali ellátásában: 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek (az 1-8. évfolyamon 
felül) 

• Tartósan beteg, fogyatékos gyermekek 
• Három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 
külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

 
 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
Nem reveláns. 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton 
belül  

halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét 
ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 
szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek 
három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb 
az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen;  halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

A jogszabályok szerint a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló között az 
egyedüli különbség nem a család szociális helyzete – amely azonos mindkét célcsoportnál-, hanem 
a szülők iskolai végzettségében mutatkozó különbség. A rossz szociális helyzetnek különböző 
okai lehetnek, melyben egyik – nagyon fontos és jelentős - ok a szülők alacsony iskolai 
végzettsége.  
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Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
 
 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre 
jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 
 

A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított,  körzetesített formában működő védőnői hálózaton 
keresztül, részben az intézményhálózaton keresztül.  
 
A védőnőkhöz családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak 
problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal 
orvoshoz forduljanak.  
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 
ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
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A gyermekorvosi feladatok körzetesített formában 1 gyermekorvos látja el. A településen az 
akadálymentesített orvosi rendelő a Járóbeteg Szakellátó Intézmény épületében található. A 
gyermekorvos a hét minden napján rendel. Az egészséges, szűrővizsgálatra érkező gyermekek 
részére külön váróterem áll rendelkezésre, hogy ne fertőződjenek meg a beteg gyermekek 
körében. 
Fogorvos és gyógyszertár szintén található a településen. 

 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
Az óvodánkban sajátos nevelési igényű gyermeket 1 főt tartunk nyilván. Szükség esetén 
logopédus segítségével tudják óvodapedagógusaink a gyermekek beszédhibáit javítani, valamint a 
szakszolgálat munkatársainak segítségével mozgásfejlesztő és korai fejlesztő foglalkozik  a 
segítséget igénylő iskolába készülő gyerekekkel. Hetente járnak a munkatársak az óvodába 
A három év alatti gyermekek speciális ellátási igényeit a Rétsági Járóbeteg Szakellátó Központban 
tudják ellátni. 

 
 

d)    gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet 
csökkentő speciális szolgáltatások; 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások biztosítják. Településünkön igénybe vehető főbb ellátások:  
 
           a) pénzbeli ellátás 
 b) gyermekétkeztetés 
 c) család- és gyermekjóléti szolgáltatás, 
         d) gyermekek napközbeni ellátása, 
          e) gyermekek átmeneti gondozása. 
 
 
A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A 
gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk.  A veszélyeztetettség 
jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer 
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működésének minősége. A jelzőrendszer tagjainak együttműködése az esetek és a problémák 
mentén történik.  
 
A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma 2020. évben a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat beszámolójának adatai alapján: 
 
A jelzőrendszertől érkezett jelzések száma a 2020. évben. 

Küldő                                                                                                    RÉTSÁG 
- Háziorvos - 
- Védőnő 1 

Egészségügyi szolgáltatók: 

- Kórház - 
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolg.) 8 

- Óvoda - 
- Általános Iskola 13 
-  Középiskola 3 

Közoktatási intézmények:               

- Nevelési Tanácsadó - 
Rendőrség 4 
Ügyészség - 
Bíróság - 
Áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezet - 
Menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása - 
Társadalmi szervezetek egyházak, alapítványok - 
Munkaügyi hatóság  - 
Gyámhivatal 1 
Jegyző, Gyámhatóság - 
Pártfogó Felügyelő Szolgálat - 
Egyéb (állampolgár)  
Összesen 30 

 
Összességében elmondható, hogy Rétság településen a gyermekeknek a családi környezetben 
történő ellátása jónak mondható, az elmúlt években súlyos veszélyeztetettség nem állt fenn. A 
felmerülő problémákat a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezelni tudta. A településen élő 
gyermekek helyzete megfelelő. 

 
 

e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

Bölcsőde 
Rétság város önkormányzatának testülete döntött arról, hogy 12 fős bölcsődét 
alakítanak ki. 
A város a bölcsőde kialakítását új építéssel tudja megvalósítani. A bölcsőde megépítése 
a jelen munkaerőpiacát segíti azzal, hogy elhárítja az akadályt az anyák munkavállalása 
elől, megteremtve a kisgyermekek napközbeni ellátását, nevelését, a jövő 
munkaerőpiacát segíti azzal, hogy  szakmai programja középpontjába a 
kreativitásfejlesztést állítja. A projekt elsődleges célcsoportját Rétság város lakosai, 
illetve az itt munkát vállalók, mint hatásterületen tevékenykedők képezik. A projekt 
általános célja, hogy infrastrukturális fejlesztéssel biztosítsa Rétság város a bölcsődei 
ellátást. Ezzel biztosítva lesz a kisgyermekes családok számára az alapvető 
közszolgáltatás a településen. A beruházással a település vezetésének alapvető célja a 
térség népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. 
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f) gyermekvédelem; 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység. 
 
g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 

Településünk 20 km-es körzetében egy anyaotthon található Balassagyarmaton. Családok 
átmeneti otthona a megye-székhelyen, Salgótarjánban van. Gyermekotthon a 10 km-re lévő 
Szátok településen van. 

 

h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés; 

A gyermekek számos sportolási lehetőség és szünidős program közül választhatnak 
(futball, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, judo, military tábor, kirándulások). A város 
központjában található szabadtéri füves futballpálya, mely bárki számára használható.   
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár egész évben nyitva tart, ahol kézműves 
foglalkozások, Internet használat, változatos könyvkínálat áll rendelkezésre. A 
könyvállomány egy évben többször is megújul.  
 
 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

Intézményi gyermekétkeztetés 
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani ha rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan 
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan 
családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, 
amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 
nevelésbe vették. 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani az 1-8. évfolyamon 
felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 
 
Szünidei gyermekétkeztetés 
A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek részére ingyenesen biztosítja, és az a) pontban foglalt gyermekeken kívül 
további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. A nyári szünetben legalább 43 
munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, az 
őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási 
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének 
megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
 

A 2020. évben a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű 
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gyermekek közül a szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásában a nyári szünet 
időtartamára nem lett igénybe véve. 

  
A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben 
biztosított.  
2020. évben óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 108 fő volt.  
Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 13 fő.  
 
Az általános iskolai tanulók létszáma 2020-ben  253 fő volt, melyből 2 fő magántanuló.  
Az iskolai intézményi étkezést a tanulók közül összesen 162 fő vette igénybe. 
A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 23 fő részesült, melyből 
az ingyenes étkezést 11 fő vette igénybe.  
 

j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti 
programok; 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor; 

A gyermekek hátrányos megkülönböztetése, az egyenlő bánásmód követelményeinek 
megsértése nem jellemző településünkre 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek 
keretein belül. 

 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, 
iskolai ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő 
programokra való eljutás módja, lehetőségei; 
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Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gimnáziumi tanulók 
száma  (TS 096)

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  
tanulók aránya a 

gimnáziumi tanulókon 
belül (TS 097)

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű szakközépiskolai tanulók
és hátrányos helyzetű szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai tanulók száma a 
nappali oktatásban (TS 098)

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű szakközépiskolai tanulók
és hátrányos helyzetű szakiskolai és 

készségfejlesztő iskolai tanulók aránya a 
tanulók számához viszonyítva

(TS 099)

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 
helyzetű szakgimnáziumi 

tanulók száma  
(TS 100)

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű  tanulók 
aránya a szakgimnáziumi 

tanulókon belül
(TS 101)

Fő % Fő % Fő %

2015 n.a. ‐ n.a. ‐ n.a. ‐

2016 n.a. ‐ n.a. ‐ n.a. ‐

2017 n.a. ‐ n.a. ‐ n.a. ‐

2018 n.a. ‐ n.a. ‐ n.a. ‐

2019 n.a. ‐ n.a. ‐ n.a. ‐

2020 n.a. ‐ n.a. ‐ n.a. ‐

4.4. a) 3. számú táblázat ‐   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban 

Év

 
 

 
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton 
belül  
halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó 
szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
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eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves 
korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola 
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos 
helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
A jogszabályok szerint a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló között az 
egyedüli különbség nem a család szociális helyzete – amely azonos mindkét célcsoportnál-, hanem 
a szülők iskolai végzettségében mutatkozó különbség. A rossz szociális helyzetnek különböző 
okai lehetnek, melyben egyik – nagyon fontos és jelentős- ok a szülők alacsony iskolai 
végzettsége.  
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 
 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
Tábla:4.4.1.opcionális 
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Szükség esetén logopédus segítségével tudják óvodapedagógusaink a gyermekek beszédhibáit 
javítani. Ezt az ellátást a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat útján tudjuk a gyermekek 
részére biztosítani. 
 
Iskolapszichológus a Nyugat-Nógrád Megyei Család- és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül 
térségi szinten megoldott. 

 
 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 
Az elmúlt években nem tapasztaltunk hátrányos megkülönböztetést és jogellenes elkülönítést az 
oktatás területén.  

 
 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések; 
Településünkön egy óvoda és egy általános iskolai intézmény működik, így nem beszélhetünk az 
intézmények közötti eltérésekről. 

 
e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  
Az iskolai nyári szünet idejére a gyermekek 

felügyelete gondot okozhat a szülőknek. 
Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 

kulturált színterek működtetése. 
A településünkön halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket tartunk nyilván. 
Szülők tájékoztatása a halmozottan hátrányos 

helyzetűvé nyilvánítás feltételeiről, a 
kedvezményekkel járó támogatásokról. 

  
  
  

 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
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A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia adatai szerint országos problémaként a 
foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
A női munkaerő esélyegyenlőségét célzó egyik legfontosabb intézkedés a foglalkoztatás 
elősegítése, a munkához jutás és elhelyezkedés támogatása. Ez leginkább a pályakezdéskor, a 
gyermekvállalást követő időszakot követően, a munkanélküliség időszakában, valamint a 45 év 
felettiek esetében válik jelentősé.  
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
Alacsony iskolai végzettségűnek tekinthetjük egyrészt azokat, akik még az általános iskolát sem 
fejezték be, másrészt a munkaerőpiac szereplőinek azon tagjait, akik ugyan elvégezték az általános 
iskolát, de ezen kívül semmilyen végzettséget nem szereztek, és szakma nélkül szintén kevés 
esélyük van az elhelyezkedésre. 

A kimutatások alapján megfigyelhető, hogy minél alacsonyabb a végzettség, annál inkább a 
fizikai, illetve a szakképesítést nem igénylő munka dominál. Az alacsony iskolai végzettségű 
nők elhelyezkedési lehetőségeire vonatkozóan nem rendelkezünk számadatokkal 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális 
szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 
összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget 
tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 
 
E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 
szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 
 
Tapasztalatok szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás rontja 
a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit.  

 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
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Településünkön bölcsöde nem működik, ennek pályázati forrásból történő megvalósítása jelenleg 
folyamatban van. Az óvodai férőhelyek száma úgy került kialakításra, hogy minden gyermeket fel 
tudunk venni intézményünkbe. Az óvoda nyitva tartása igazodik a munkavállalók igényeihez. Az 
intézmény karbantartására, felújítására és nagy takarítására általában 1 hónap nyári szünetre zár be 
az óvoda. A nyári szünet idejére - igény esetén - a környékbeli óvodák fogadják a rétsági 
gyermekeket is. 

 
 

 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. 
Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó 
nyomtatványok kitöltésében.   

 
5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 

 
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő 
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális 
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján 
egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak 
segítségért. 

 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 
Településünk 20 km-es körzetében egy anyaotthon található Balassagyarmaton. Családok átmeneti 
otthona tudomásunk szerint a megye-székhelyen, Salgótarjánban van. 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
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A nők közéletben való részvételének fontos szerepe van. Szemléletmódjuk és ítélőképességük más 
szemszögből világítja meg a döntésre váró kérdéseket, más megítélésben vizsgálják a megoldásra 
váró problémákat, helyzeteket, sok esetben érzelmi oldalról is érzékenyebben viszonyulnak egy – 
egy kérdéshez. Nem utolsó sorban pedig képviselik és érvényesítik saját nemük érdekeit.  
 
A települési önkormányzat képviselő-testületének jelenleg egy női tagja van. A Szociális 
Bizottságban két nő dolgozik külsős bizottsági tagként.  
Településünkön jelenleg nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 
év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek 
oka egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is 
sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a 
szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 
 
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól 
eltér, és fellép a félelem a „más”-tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő 
eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt 
számukra is.   
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  
A női álláskeresők száma magasabb, mint a 

férfiaké. 
Családbarát munkahelyek felkutatása, a 
munkavállalók és a munkáltatók egymásra 
találásának segítése. 

 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülő gyermekét vagy gyermekeit egyedül 
nevelők között magas a nők száma. 

A kedvezmény lejárati határidejének 
figyelemmel kísérése, az érintettek 
tájékoztatása a szociális támogatások 
igénylésének lehetőségéről. 

 
A kisgyermekes anyukák sokszor magányosnak 

érzik magukat. 
Heti rendszerességgel baba-mama klub 

működtetése. 
  
  

 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
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6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 
demográfiai trendek stb.) 
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Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 
házasok, és növekszik az özvegyek aránya.  
 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 
 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 
egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. 
Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Jellemző, hogy a betegségek általában 
együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus 
megbetegedések.  
Az idős emberek hivatali ügyek intézésében gyakran szorulnak segítségre, a nyomtatványok 
megértésében és kitöltésében segítségre szorulnak.  
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fő összesen 112 106 83 88 82 0
Fő 15 11 5 9 11 n.a.

% 13,39% 10,38% 6,02% 10,23% 13,41% ‐

Fő 9 12 12 6 6 n.a.

% 8,04% 11,32% 14,46% 6,82% 7,32% ‐

Fő 9 8 9 3 5 n.a.

% 8,04% 7,55% 10,84% 3,41% 6,10% ‐

Fő 8 6 4 14 7 n.a.

% 7,14% 5,66% 4,82% 15,91% 8,54% ‐

Fő 10 9 6 12 16 n.a.

% 8,93% 8,49% 7,23% 13,64% 19,51% ‐

56‐60 év 

61 éves, vagy afeletti 

41‐45 év 

46‐50 év 

51‐55 év 

Nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen

6.2. számú táblázat ‐ Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból)

 
 

 
 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális 
tudással  rendelkezik.  
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) 
2012. évi módosítása a nyugdíjasok munkavállalását szigorította.  
Tny. a következő 83/C. §-sal egészült ki: 
Az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától 
a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas 
közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati 
jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti 
szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos szolgálati 
viszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.  
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Az elmúlt években országos problémaként merült fel, hogy a nyugdíj előtt álló emberek sokkal 
nehezebben találnak munkát, a foglalkoztató inkább a fiatal korosztályból pótolta munkaerő 
hiányát. Ezt a kormány is felismerte és ennek megszüntetésére olyan adó és járulék 
kedvezményeket nyújtó jogszabályokat fogadtatott el, hogy a munkáltatóknak jobban megérje az 
idősebb munkavállalókat foglalkoztatni. 
A településünkön igen magas a nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma, ezen 
belül is a magasabb kort megélő nők száma. Pontos adataink nincsenek, de a helyben 
foglalkoztatott nyugdíjasok száma elenyésző. Idényjellegű, alkalmi nyári munkát, mint például a 
gyümölcsszedést többen is vállalnak. 

 
 
b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 
A jogszabályi változások miatt a nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségei a közintézményekben 
megszűnnek. Egyéb foglalkoztatásukat támogató program nem jellemző településünkre. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 
Rétságon az idősek hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén nem releváns. 
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

 
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, 
szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgára 
részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. Az önkormányzat 
eleget tesz minden kötelező feladatának.  
 
Az idősek háziorvosi ellátása a Rétsági Járóbeteg Szakellátó Központban található háziorvosi 
rendelőkben biztosított a településen. A mozgásukban korlátozott idős embereket otthonukban is 
látogatja a háziorvos.  A krónikus betegségek tüneteinek kezelésre szolgáló gyógyszerek felírása a 
háziorvosi rendelőkben általában erre a célra megjelölt időpontban az történik.  
Azoknak az időskorúaknak, akik nem tudják felkeresni a rendelőt, telefonos jelzésre az ápolónők, 
vagy a házi gondozó juttatja el a receptet, illetve vásárolja meg a gyógyszert. 
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Az egészségügyi szakellátások a Rétsági Járóbeteg Szakellátó Központban, illetve 
Balassagyarmaton és Vácon vehetők igénybe.   
Az önkormányzat az időskorúak részére étkeztetést biztosít.  Jelenleg két fő házigondozó látja el a 
településen a házi segítségnyújtást, Ők a nagyoroszi székhelyű Közös Szolgáltató Központ 
alkalmazottjai. 
Az ebédet igény szerint a házigondozó, illetve a Napközi Konyha munkatársai házhoz szállítja az 
idős embereknek. A Napközi Konyha által történő kiszállítás esetén az étel ára szállítási díjat is 
tartalmaz. Az ebéd a Napközi Konyha éttermében is elfogyasztható, vagy személyesen is 
elszállítható.  
Az étkezés hétvégén és ünnepnapokon nem biztosított, felmérések szerint igény sem mutatkozik.   
Évente kb. két hétre a konyhán a karbantartási munkák miatt leállás van.  
 
A településen jelenleg idősek nappali ellátása nincs. 

 
Az önkormányzat télen fokozottan figyel az idős emberekre. Szociális gondozó látogatja őket és 
felméri, hogy ki szorul segítségre. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 
A településen jelenleg két idősek klubja működik, a Városi Nyugdíjas Klub, valamit a Hunyadi 
János Nyugállományúak Klubja. A kluboknak már hagyományává váltak a rendszeres kulturális 
programok megrendezése, mint például a Nőnapi rendezvény, idősek találkozója. Ilyenkor 
műsorral, köszöntővel és süteménnyel kedveskednek az időseknek.   
A klubok tagjai rendszeresen összejárnak, együtt beszélgetnek, információt cserélnek, ünnepelnek, 
és rendszeres kirándulásokat szerveznek.  Lelkes résztvevőik a városi Majálison megrendezett 
főzőversenynek is. 
 

 
c) idősek informatikai jártassága; 
Az idős emberek idegenkednek az új technikai és informatikai dolgoktól. A mobiltelefonokat 

már egyre többen használják, de számítógépes ismeretekkel kevesen rendelkeznek. 
Településünkön a Művelődési Központ minden oda látogató számára számítógép és internet 
használat áll rendelkezésre, amelyek működését az ott dolgozó munkatársak szívesen 
megmutatják. 

 
d) a generációk közötti programok. 
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 
Településünkön a nyugdíjas klub nagyon aktív tevékenységet folytat. Számos programot 

szerveznek. Évente több alkalommal kirándulnak elsősorban egy közelebbi fürdőhelyre. 
Rendszeresen összegyűlnek a Művelődési Központ által rendelkezésükre bocsájtott helyiségben, 
ahol beszélgetnek, rendezvényeket tartanak.  

A nyugdíjas klub előadásokat is szervez az idősek számára. Legutóbb a Rétsági Rendőrség 
munkatársai hívták fel a figyelmüket arra, hogy a bűnözők milyen trükköket alkalmaznak az 
idősek becsapására, kirablására 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  
A szociális étkeztetést igénybevevők száma 

csökken. 
Az érintettek tájékoztatása a szociális 
támogatások igénylésének lehetőségéről. 
Személyes szóbeli tájékoztatás mellett 
honlapon, illetve a  helyi újságban figyelem 
felhívás formájában évente. 

 
Az idősek számára nehézséget jelent hivatali ügyeik 

intézése.  
Segítségnyújtás a hivatali ügyek intézésében, 
nyomtatványok beszerzésében. 

 
Az idősek között sok az egyedül élő. A nyugdíjas klub működésének, programjainak  

támogatása. 
 

  
  

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 

 
 

a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, 
védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai 
adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, 
egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
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A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 
érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök 
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 
kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  

A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az 
egyéni szükségletek alapján tervezzük. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A 
munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.  

Az európai fogyatékosságügyi stratégia rávilágít arra, hogy a fogyatékos személyek 
elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a környezetüktől, ami 
értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.  

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Településünkön kimondottan a fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelt 
támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok nincsenek. 
 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki 
látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékosnak, illetve autistának minősül. A fogyatékossági 
támogatás megállapítása a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartozik.  
A fogyatékossági támogatás havi összege 2020. január 1-jétől 
- 23.160 forint, ha a súlyosan fogyatékos személy hallási fogyatékos – függetlenül az 
önkiszolgálási képesség meglététől, vagy hiányától -, illetve akkor is ilyen összegű a 
fogyatékossági támogatás havonta, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más 
fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége nem hiányzik;  
- 28.506 forint, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van 
és önkiszolgálási képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos. 
 
2016. január 1. napjától rokkantsági járadékra az jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt 
keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű és nyugellátásban, baleseti 
nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásban nem részesül.  
A rokkantsági járadék összege 2020. január 1-jétől havi 38.670 forint, melyet a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság folyósít a jogosult részére. 
  
Az önkormányzattól szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak 
fogyatékos személyek is, de mivel ezeket az ellátásokat nem az önkormányzat, hanem más 
szervek folyósítják4, így a fogyatékossági támogatásra, valamint a rokkantsági járadékra 
jogosultak számáról nincs adatunk.  
 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  
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b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítésítettek. Az egészségügyi, 
szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő hozzájutás fizikailag 
akadálymentesített helyszínen érhetőek el.  
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített 
környezet biztosításával történik. Az akadálymentes intézmények száma minden 
területen a jogszabályi előírásnak megfelel.  
 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, 
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

Településünkön a fizikai akadálymentesítés a Fogorvosi rendelő kivételével minden 
intézményben megvalósult 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

Nem jellemző településünkre, inkább csak az önkormányzati fenntartású, ahol már 
megvalósult az akadálymentesítés 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, játszóterek felújítása során 
gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról.  

 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. 
speciális közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye, 
stb.); 

A háziorvos a hét minden napján rendel településünkön. A háziorvos igény szerint 
otthonukban látogatja meg a betegeket, ha ők maguk erre egészségi állapotuk miatt 
képtelenek. 

Járóbeteg szakellátásra a Rétsági Járóbeteg Központban van lehetőség.  
Fogorvos és gyógyszertár szintén a városban található. 

 
Településünkön fogyatékosok nappali intézménye nem működik. 
 
A szomszédos településen, Diósjenőn található a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és 
Ápoló Gondozó Otthon. Alaptevékenysége: a tanköteles koron túli - csak intézményi keretek 
között ellátható -, középsúlyos értelmi fogyatékosok és értelmi fogyatékos hallássérültek 
ápoló-gondozó otthoni ellátásának, fejlesztésének, foglalkoztatásának, rehabilitációjának 
biztosítása. 
 
Az 50 km-re lévő ludányhalászi Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet 
nem csak értelmi fogyatékos, hanem gyengénlátó, vak, nagyothalló, siket, mozgáskorlátozott, 
Down-szindrómás, pszichiátriai, skizofrén és beszédfogyatékos betegeket is ellát.  
 
A Magyar Kolping Szövetség Támogató Szolgálat Érsekvadkert és térsége 2006. január 3-án 
kezdte meg működését az 1993.évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények engedélyeztetésére vonatkozó 188/1999.kormányrendelet, az 1/2000.SzCsM 
rendelet, valamint a vonatkozó szociális jogszabályok alapján személyes gondoskodást 
nyújtó, speciális alapellátási feladatokat biztosító szociális intézmény (támogató szolgálat). 
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Ennek az alapellátási formának célja, hogy hosszútávon támogassa a térségben élő 
fogyatékos polgárokat és azok családját. A fogyatékos személyek részére házi segítséget 
biztosítanak, programokat szerveznek, szállítási szolgáltatásokat nyújtanak. 
 
 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

Az önkormányzat és dolgozói elsősorban a hivatalos ügyeik intézésében segített már. 

 
7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 
felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  
A településen fogyatékkal élők az egészségügyi 

szakrendelőbe, illetve a gyógyszertárba való eljutása 
nehézkes.   

Segítségnyújtás a szakrendelőbe való eljutásban, 
illetve a gyógyszer kiváltásban. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő járdák, terek 
akadálymentesítése nem 100 %-os. 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése. 

  
  
  

 
 
 
 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
 
Településünkön a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.  A helyi lakosság nagy 
számban vesz részt a programjaikon. Az Önkormányzat helyi rendeletben meghatározottak szerint 
támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.  
 
A településen működő csoportok, civil szervezetek: 
- Városi Nyugdíjas Klub - szüreti rendezvény 
- Hunyadi János Nyugállományúak Klubja 
- Kereplő Néptánc Együttes – Kulturális rendezvények, Néptánc tábor 
- Zúgófa Néptánc Együttes 
- Rétsági Fiatalok Rétságért (gyermeknap, véradás, helloween-i tökfaragás, mikulás, karácsony) 
- Rétsági Árpád Egylet - Történelmi Militari és Bűnmegelőzési tábor 

 
 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 
 
Rétság Város Önkormányzata partneri kapcsolatot épít ki a két nemzetiségi önkormányzattal. Az 
együttműködés leginkább a települési rendezvények megvalósításában nyilvánul meg. 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
 
Rétság Város Önkormányzata régmúltra tekint vissza Bánk és Tolmács községek 
önkormányzataival való partnerség területén.  
A három önkormányzat közösen tartott és részben még a mai napig is tart fenn egészségügyi 
szolgáltatásokat (felnőtt háziorvosi szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, 
fogászat) 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata és Rétság Város Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzata működik. Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata az álláskeresők 
foglalkoztatását segítette elő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. Rétság Város 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata a város kulturális életének gazdagítását szolgálja, 
elsősorban a gyermekek és idősek bevonásával. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A településen működő sportegyesületek a gyermekek számára betekintés engednek a szervezet 
tevékenységébe, és teret engednek a gyermekeknek a szervezetben való részvételre is.  
 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
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A településen működő for-profit szereplők a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában 
leginkább a foglalkoztatási területen vállalnak szerepet. Ma már jogszabályi előírások védik, és 
programok támogatják a megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatását.  
Szintén kedvezményeket nyújtó programokkal ösztönzi a munkaadókat az állam a pályakezdők és 
az 55 év felettiek foglalkoztatására. 
 
A Kormány a Munkahelyvédelmi Akciótervében a munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek 
létesítése érdekében szociális hozzájárulási adókedvezményt biztosít.  2013. január 1-től új 
kedvezmények vehetők igénybe a 25 év alatti munkavállalók után, az 55 év feletti munkavállalók 
után, a nem szakképzett munkavállalók után, a tartósan álláskeresők után és a kisgyermekes 
munkavállalók után. Az akció nemcsak az új alkalmazottakra, hanem a már foglalkoztatottakra is 
érvényes, ezért a program a foglalkoztatottak megtartását és az új dolgozók felvételét egyaránt 
segíti. 
 
A helyi kedvezményes foglalkoztatásról nincsenek számszerű adataink. 
 
 

 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a 
hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének 
folyamatába; 

helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, 
egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere a 
HEP fórum összehívása, valamint az online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi 
csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet 
véleményezésére koncentrálódott.   

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e 
HEP Fórumot. 

Fontos, hogy a képviselő-testület visszajelzést, értékelést kapjon a program 
megvalósításáról, eredményeiről és hatékonyságáról.  
Ennek érdekében a honlapon kialakítunk egy véleménynyilvánításra alkalmas linket. A 
nyilvános képviselő-testületi üléseken, lakossági fórumon és közmeghallgatáson a 
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település lakosságának, az érintetteknek lehetőségük nyílik véleményük, javaslataik 
kifejtésére. 
A program végrehajtásában résztvevők különféle fórumok keretében értékelhetik a 
munkát, elmondhatják tapasztalataikat, javaslatokat, ötleteket, kezdeményezéseket 
fogalmazhatnak meg a jövőre nézve. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a 
sikeres élet és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
intézkedésekkel valósul meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, 
amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 

 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 
határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a 
TEF esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit 
közzéteszi, honlapján megjelenteti.



 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Következtetések 
Célcsoport 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A regisztrált munkanélküliek körében 
magas a tartós munkanélküliek száma. 

Kapcsolattartás a munkaügyi 
kirendeltséggel, álláshirdetések 
elhelyezése a honlapon és 
hirdetőtáblán, tájékoztatás 
felnőttképzési lehetőségekről. 
 

 

A nyilvántartott álláskeresők több mint 
30%-a csak 8. általános iskolai 
végzettséggel rendelkezik.  

1.Tájékoztatás (honlap, hirdetőtábla) a 
felnőttoktatási lehetőségekről, 
közmunkaprogramról. 
2.Közmunkaprogram folytatása, 
bevonásuk a közmunkaprogramba. 
 

 
A szociális ellátásokat igénylők száma 
folyamatosan csökken. 

 Tájékoztatás az igénybevehető 
támogatásokról és az igénybevétel 
feltételeiről.  

Gyermekek 

Az iskolai nyári szünet idejére a 
gyermekek felügyelete gondot okozhat 
a szülőknek. 

Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek 
működtetése. 
 

 

A településünkön halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermeket nem 
tartunk nyilván. 

Szülők tájékoztatása a halmozottan 
hátrányos helyzetűvé nyilvánítás 
feltételeiről, a kedvezményekkel járó 
támogatásokról. 
 

Idősek 

A szociális étkeztetést igénybevevők 
száma csökken. 

Az érintettek tájékoztatása a szociális 
támogatások igénylésének 
lehetőségéről. Személyes szóbeli 
tájékoztatás mellett honlapon, illetve a  
helyi újságban figyelem felhívás 
formájában évente. 

 Az idősek számára nehézséget jelent 
hivatali ügyeik intézése.  

Segítségnyújtás a hivatali ügyek 
intézésében, nyomtatványok 
beszerzésében. 
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 Az idősek között sok az egyedül élő 
A Nyugdíjasklub működésének, 
programjainak támogatása. 
 

Nők A női álláskeresők száma magasabb, 
mint a férfiaké. 

Családbarát munkahelyek felkutatása, a 
munkavállalók és a munkáltatók 
egymásra találásának segítése. 
 

 

A rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő gyermekét 
vagy gyermekeit egyedül nevelők 
között magas a nők száma. 

A kedvezmény lejárati határidejének 
figyelemmel kísérése, az érintettek 
tájékoztatása a szociális támogatások 
igénylésének lehetőségéről. 
 

 A kisgyermekes anyukák sokszor 
magányosnak érzik magukat. 

Heti rendszerességgel baba-mama klub 
működtetése 

Fogyatékkal 
élők 

A településen fogyatékkal élők az  
egészségügyi szakrendelőbe, illetve a 
gyógyszertárba való eljutása nehézkes.  

Segítségnyújtás a szakrendelőbe való 
eljutásban, illetve a gyógyszer 
kiváltásban. 
 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő 
járdák, terek akadálymentesítése nem 
100 %-os. 

Fizikai környezetben található 
akadályok megszüntetése. 

Több 
célcsoportot 
érintő, 
településszintű 
megállapítás 

Nincs  

 
 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő elbánásban részesülnek. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzetének megoldásában segítsünk. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, egészséges fejlődését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek problémáira, támogatjuk őket. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermekvállalás segítését.  
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők beilleszkedésére. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 A B C D E F G H I J K L 

Intézke-
dés 

sorszá-
ma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következteté- 
seiben feltárt 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A cél 
összhangja más 
helyi stratégiai 

dokumentu- 
mokkal 

A cél 
kapcsolódása 

országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz  

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézke-
dés felelőse 

Az intézkedés 
megvalósí-

tásának 
határideje 

Az intézkedés 
eredmé-

nyességét 
mérő indiká-

tor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósí-

tásához szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredménye-inek 
fenntarthat-ósága 

Önkormányzatok 
közötti 

együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés 
esetében az 

együttműködés 
bemutatása 

   

 0.  Településszintű probléma 

1             

2             

3             

…   

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 Út  a  szakmai 
képzéshez 

Kapcsolattartás  a 
munkaügyi 
kirendeltséggel, 
álláshirdetések 
elhelyezése  a 
honlapon  és 
hirdetőtáblán, 
tájékoztatás 
felnőttképzési 
lehetőségekről. 

Növekedjen  a  szakmai 
képesítéssel 
rendelkezők száma. 

1991.  évi  IV. 
törvény  a 
foglalkoztatás 
elősegítéséről  és  a 
munkanélküliek 
ellátásáról 

.  Költségvetési  terv 
–  az 
államháztartásról 
szóló  2011.  évi 
CXCV.  törvény 
rendelkezései 
alapján  a 
polgármester 
minden  évben  a 
képviselő‐testület 
elé  terjeszti  a 
következő  évre 
vonatkozó 
költségvetési 
tervet,  melyet  a 
testület  rendelet 
formájában  hagy 
jóvá. A költségvetés 
készítésekor 
önkormányzatunk 
kiemelt  figyelmet 
fordít  arra,  hogy  a 
rászoruló 
célcsoportok 
támogatására 
pénzügyi  forrást 
különítsen  el.  A 
képviselő‐testület 
tartalékok 
képzésével  a  város 
lakóinak  érdekét 
szolgáló  pályázatok 
önrészét  kívánja 
biztosítani.   

 

Köznevelés‐
fejlesztési  terv  –Az 
oktatásért  felelős 
miniszter  az 
Oktatási Hivatal

Kapcsolattartás  a 
munkaügyi 
kirendeltséggel, 
álláshirdetések 
elhelyezése  a 
honlapon  és 
hirdetőtáblán, 
tájékoztatás 
felnőttképzési 
lehetőségekről 

Polgármester/ 
az  általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek) 

‐munkanélküliek 
száma,  megoszlása 
iskolai  végzettség 
szerint  ‐ felnőttképzési 
programok száma 

humán: 
önkormányzati hivatal 
munkatársa    ‐ 
pénzügyi:‐    ‐technikai: 
számítástechnikai 
eszközök, internet 

Folyamatos 
kapcsolattartás  a 
területileg  illetékes 
munkaügyi 
kirendeltséggel. 
Folyamatosan 
közzétett  állás‐  és 
képzési  hirdetések. 
Fenntarthatósága:  5 
év. 

Nem releváns. 
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előterjesztése 
alapján  a 
kormányhivatalok 
közreműködésével 
és  a  helyi 
önkormányzatok 
véleményének 
kikérésével  és 
közreműködésével 
készíti  el  megyei 
szintű bontásban az 
intézményhálózat‐
működtetési  és 
köznevelési‐
fejlesztési  tervet.  A 
terv  a  településen 
működő 
köznevelési 
intézmények 
nevelőtestületei, 
alkalmazotti 
közösségei,  a  szülői 
és  diákszervezetei 
véleményének 
figyelembevételével 
készül el.   

 

Településrendezési 
terv    Az  épített 
környezet 
alakításáról  és 
védelméről  szóló 
1997.  évi  LXXVIII. 
törvény    6.  §‐a 
alapján  a  települési 
önkormányzat  a 
településrendezési 
feladatukat  a  helyi 
építési  szabályzat, 
valamint  a 
településrendezési 
tervek 
elkészíttetésével  és 
azok  elfogadásával 
látják  el.  A  Helyi 
építési 
Szabályzatról  szóló 
13/2003.(VI.30.) 
önkormányzati 
rendelet 
felülvizsgálata 
folyamatban van. 

2 Közfoglalkoztatás 
szervezése  a 
településen 

1.Tájékoztatás 
(honlap, hirdetőtábla) 
a  felnőttoktatási 
lehetőségekről, 
közmunkaprogramról. 
2.Közmunkaprogram 
folytatása, bevonásuk 
a 
közmunkaprogramba. 

A  munkanélküliek 
álláshoz  jutásának 
segítése. 

Rétság  Város 
Önkormányzata 
költségvetési 
koncepciója 

 1.Tájékoztatás 
(honlap, hirdetőtábla) 
a  felnőttoktatási 
lehetőségekről, 
közmunkaprogramról. 
2.Közmunkaprogram 
folytatása, bevonásuk 
a 
közmunkaprogramba.

Polgármester/ 
az  általa 
megbízott 
személy 

‐  2021.  01.  01. 
(péntek 

‐  munkanélküliek 
száma  ‐ 
közfoglalkoztatásban 
részt  vevők  száma        ‐ 
közfoglalkoztatási 
programok  száma    ‐ 
elnyert  támogatás 
összege 

‐  ‐  humán: 
önkormányzati hivatal 
munkatársa    ‐ 
pénzügyi:  támogatás 
összege    ‐  technikai: 
közfoglalkoztatáshoz 
szükséges  technikai 
felszereltség 

‐  Folyamatos 
kapcsolattartás  a 
területileg  illetékes 
munkaügyi 
kirendeltséggel a kiírt 
közfoglalkoztatási 
programok 
tekintetében.    ‐ 
Támogatási  forrás 
rendelkezésre  állása.  
‐  Technikai 
felszereltség megléte. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

 

3 Tájékoztatás  az 
igénybe  vehető 
szociális 
támogatásokról 

Tájékoztatás  az 
igénybe  vehető 
támogatásokról  és  az 
igénybevétel 
f ltét l i ől

A  rászorultak  minden 
segítséget 
megkapjanak,  hogy 
életszínvonaluk  és 

i h l tük

  Tájékoztatás  az 
igénybe  vehető 
támogatásokról  és  az 
igénybevétel 
f ltét l i ől

)  jegyző/általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek 

a  szociális  ellátásokat 
igénybe vevők száma 

‐  humán: 
önkormányzati 
hivatal  munkatársa, 
családsegítő    ‐ 

Folyamatos 
űk dé
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feltételeiről. anyagi  helyzetük 
javuljon. 

feltételeiről. pénzügyi:  ‐    ‐ 
technikai: 
számítástechnikai 
eszközök, honlap 

 
 

5 év. 
 

...             

 II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Szabadidős 
programok 
szervezése 

Szabadidős 
programok 
szervezése, 
biztonságos,  kulturált 
színterek 
működtetése  a 
Közösségi  Ház 
bevonásával. 

A  gyermekek  nyári 
felügyelete 
megoldódjon. 

  Szabadidős 
programok 
szervezése, 
biztonságos,  kulturált 
színterek 
működtetése  a 
Közösségi  Ház 
bevonásával. 

Polgármester/ 
az  általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek) 

‐  programok  száma    ‐ 
résztvevők száma 

‐ humán:    ‐ pénzügyi: 
programok 
megvalósításához 
pályázati  forrás  és 
önerő    ‐  technikai: 
játékok, 
sporteszközök 

Önkormányzati 
döntés  alapján 
folyamatosan 
fenntartható. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

 

2 Szülők 
tájékoztatása  az 
igénybe  vehető 
gyermekvédelmi 
támogatásokról 

A  szülők  személyes 
tájékoztatása,  hogy 
kérdést  tudjanak 
feltenni, segíteni őket 
a  támogatások 
értelmezéséről 

A  szülők 
tájékozottsága 
megfelelő  legyen  az 
igénybe  vehető 
gyermekvédelmi 
támogatásokról. 

  Szülők  tájékoztatása 
hátrányos helyzetű és 
a  halmozottan 
hátrányos  helyzetűvé 
nyilvánítás 
feltételeiről,  a 
kedvezményekkel 
járó támogatásokról. 

jegyző/általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek) 

‐  a  gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesülők  száma    ‐ 
hátrányos  helyzetű  és 
halmozottan hátrányos 
helyzetű  gyermekek 
száma 

‐  humán: 
önkormányzati hivatal 
munkatársa, 
családgondozó    ‐ 
pénzügyi:  ‐    ‐ 
technikai: számítógép, 
papír, honlap 

Folyamatos 
együttműködés  és 
tájékoztatás. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

 

3 Integrált nevelés 
 

a  halmozottan 
hátrányos  helyzetű 
gyermekek 
eredményes 
oktatása,  nevelésé, 
nyomon  követése,  a 
hátránykompenzáció 
gyakorlati 
megvalósítása 
 

szegregációmentesség 
biztosítása  és  az 
egyenlő  bánásmód 
elvének  teljes  körű 
érvényesülése 

Napközi  Otthonos 
Óvoda 
Esélyegyenlőségi 
programja 

 A  szolgáltatásokhoz 
való  hozzáférés 
egyenlőségének 
biztosítása, 
esélyteremtést 
támogató  lépések  és 
szolgáltatások  napi 
szintű 
megvalósítása.(  Az 
esélyegyenlőséget 
biztosítjuk  és 
előmozdítjuk  a 
beiratkozásnál, 
felvételnél,  a 
gyermekek  egyéni 
fejlesztésében,  a 
programok 
kiválasztásánál,  az 
iskolai  életmódra 
történő  felkészítés 
során,  a 
humánerőforrás 
fejlesztésében, 
pedagógusok 
szakmai 
továbbképzésében,  a 
partnerség 
építésében  és  a 
kapcsolattartásban  a 
szülőkkel,  segítőkkel, 
a  szakmai  és 
társadalmi 
környezettel 

Polgármester/ 
az  általa 
megbízott 
személy 

folyamatos ‐diszkriminációmen‐
tesség érvényesülése 
‐ 
szegregációmentesség
‐  halmozottan 
hátrányos  helyzetű 
gyermekek oktatási és 
társadalmi 
integrációjának 
megfelelő  
támogatása 
‐ minőségi  oktatáshoz 
történő  egyenlő 
hozzáférés 
‐  az  integráció 
biztosítása 

‐ humán: 
az  óvoda 
munkatársai 
pénzügyi: óvoda éves 
elfogadott 
költségvetése 
‐  technikai:  eszköz 
biztosítása 

Folyamatos 
együttműködés  és 
tájékoztatás. 
Fenntarthatósága  5 
év 

 

...             

 III. A nők esélyegyenlősége  

1 Az álláskereső nők 
munkához  való 
segítése

Családbarát 
munkahelyek 
felkutatása a

A  munkanélküli  nők 
álláshoz  jutásának 
segítése

Nők  és  Férfiak 
Társadalmi 
Esélyegyenlőségét

Családbarát 
munkahelyek 
felkutatása a

 jegyző/általa 
megbízott 
személy

2021.  01.  01. 
(péntek) 

‐  a  munkanélküliek 
száma,  megoszlása 
nem szerint ‐ helyi

‐  humán: 
önkormányzati hivatal 
munkatársa ‐

‐  Folyamatos 
kapcsolattartás  a 
területileg illetékes
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segítése munkavállalók  és  a 
munkáltatók 
egymásra  találásának 
segítése. 

segítése. Elősegítő  Nemzeti 
Stratégia 

munkavállalók  és  a 
munkáltatók 
egymásra 
találásának 
segítése. 

személy állásbörzék száma pénzügyi:  ‐    ‐ 
technikai: 
számítástechnikai 
eszközök, internet 

munkaügyi 
kirendeltséggel,  a 
lehetséges 
munkavállalókkal  és 
munkáltatókkal.    ‐ 
Folyamatosan 
közzétett  állás 
hirdetések. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

2 Elszegényedést 
megelőző program 

A kedvezmény lejárati 
határidejének 
figyelemmel  kísérése, 
az  érintettek 
tájékoztatása  a 
szociális  támogatások 
igénylésének 
lehetőségéről. 

Az  egyedül  élő  szülők 
szociális  helyzetének 
javítása. 

 A  kedvezmény 
lejárati 
határidejének 
figyelemmel 
kísérése,  az 
érintettek 
tájékoztatása  a 
szociális 
támogatások 
igénylésének 
lehetőségéről. 

 jegyző/általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek) 

A  rendszeres 
gyermekvédelmi 
támogatásban 
részesítettek  száma, 
ezen  belül  az  egyedül 
élők aránya. 

‐  humán: 
önkormányzati hivatal 
munkatársa    ‐ 
pénzügyi: 
támogatások 
összegének 
biztosítása 
költségvetés terhére  ‐ 
technikai: számítógép, 
papír, honlap 

Önkormányzati 
döntés  alapján 
folyamatosan 
fenntartható. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

 

3 A  kommunikáció 
színterének 
bővítése 
rendszeres  baba‐
mama  klub 
működtetésével 

Heti  rendszerességgel 
baba‐mama  klub 
működtetése. 

A  kisgyermekes 
anyukák  ne  érezzék 
magukat  egyedül, 
problémáikat  meg 
tudják  másokkal  is 
beszélni,  segítsék 
egymást. 

 Heti 
rendszerességgel 
baba‐mama  klub 
működtetése. 

 Polgármester/ 
az  általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek) 

‐  kisgyermekes  szülők 
száma    ‐  résztvevők 
száma 

‐  humán:  Művelődési 
Központ dolgozói Civil 
Szervezetek    ‐ 
pénzügyi:  a  terem 
rezsi  költségei    ‐ 
technikai:  terem 
biztosítása 

Önkormányzati 
döntés  alapján 
folyamatosan 
fenntartható. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

 

...4. Bölcsőde 
építése 

           

 IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Tájékoztatás  az 
idősek  által 
igénybe  vehető 
szociális 
támogatásokról 

Az  érintettek 
tájékoztatása  a 
szociális  támogatások 
igénylésének 
lehetőségéről. 
Személyes  szóbeli 
tájékoztatás  mellett 
honlapon,  illetve  a 
helyi  újságban 
figyelem  felhívás 
formájában évente. 

A  rászoruló  idősek  a 
szociális 
támogatásokat  minél 
többen  igénybe 
vegyék. 

 Az  érintettek 
tájékoztatása  a 
szociális 
támogatások 
igénylésének 
lehetőségéről. 
Személyes  szóbeli 
tájékoztatás mellett 
honlapon,  illetve  a 
helyi  újságban 
figyelem  felhívás 
formájában évente. 

 jegyző/általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek) 

‐  időskorúak  (65‐x 
éves)  száma    ‐  a 
szociális  étkeztetést 
igénybe vevők száma 

‐  humán: 
önkormányzati hivatal 
munkatársa    ‐ 
pénzügyi: 
támogatások 
összegének 
biztosítása 
költségvetés terhére  ‐ 
technikai: számítógép, 
papír, honlap 

Folyamatos 
tájékoztatás. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

 

2 A  Nyugdíjasklub 
működésének 
támogatása  a 
kulturális  és 
szabadidős 
programok 
szervezéséhez 

A  Nyugdíjasklub 
működésének, 
programjainak 
támogatása. 

A  magányosan  élő 
idősek  bevonása  a 
közösségbe, 
magányérzetük 
csökkentése 

‐Rétság  Város 
Önkormányzata 
költségvetési 
koncepciója 

A  Nyugdíjasklub 
működésének, 
programjainak 
támogatása. 

 Polgármester/ 
az  általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek) 

‐  programok  száma    ‐ 
résztvevők száma 

‐  humán: 
önkormányzati hivatal 
munkatársa, 
nyugdíjasklub 
vezetősége    ‐ 
pénzügyi:  programok 
támogatása, 
nyugdíjas‐klub 
támogatása    ‐ 
technikai:  terem 
biztosítása 

Önkormányzati 
döntés  alapján  a 
támogatás 
biztosításával 
folyamatosan 
fenntartható. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

 

3 Segítségnyújtás  a 
hivatali  ügyek 
intézésében 

Segítségnyújtás  a 
hivatali  ügyek 
intézésében, 
nyomtatványok 
beszerzésében. 

Az  idősek mindennapi 
életének 
megkönnyítése. 

Idős‐ügyi  Nemzeti 
Stratégia 

Segítségnyújtás  a 
hivatali  ügyek 
intézésében, 
nyomtatványok 
beszerzésében. 

 jegyző/általa 
megbízott 
személy 

2021.  01.  01. 
(péntek) 

‐  időskorúak  (65‐x 
éves)  száma    ‐ 
problémák  száma    ‐ 
segítségnyújtások 
száma 

‐  humán: 
önkormányzati hivatal 
munkatársa,    ‐ 
pénzügyi:  ‐    ‐ 
technikai:  papír, 
számítógép, 
fénymásoló 

Folyamatos 
segítségnyújtás  és 
tájékoztatás. 
Fenntarthatósága  5 
év. 

 

...             
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 V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége     

1 A  közlekedési 
akadályok 
leküzdésének 
segítése 

Segítségnyújtás  a 
szakrendelőbe  való 
eljutásban,  illetve  a 
gyógyszer kiváltásban 

A  fogyatékkal  élők  az 
egészségügyi 
szakrendelőbe,  illetve 
a  gyógyszertárba 
eljutásának segítése 

Európai 
fogyatékosságügyi 
stratégia  Uniós 
fogyatékossági 
stratégia  Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégia 

Segítségnyújtás  a 
szakrendelőbe  való 
eljutásban,  illetve  a 
gyógyszer 
kiváltásban 

 Polgármester/  az  általa 
megbízott személy 

Polgármester/  az  általa 
megbízott személy 

 

2021. 01. 01. (péntek) 

2021. 01. 01. (péntek) 
 

‐  fogyatékkal élők  száma    ‐  segítségnyújtások 
száma 

‐ akadálymentesítéssel nem rendelkező terek, 
járdák száma  ‐ akadálymentesítések száma 

 

‐  humán:  önkormányzat  munkatársa    ‐ 
pénzügyi:  üzemanyagköltség    ‐  technikai: 
eszköz biztosítása 

‐  humán:  szakember  és  önkormányzati 
közfoglalkoztatottak    ‐  pénzügyi: 
költségvetési  forrás  az  akadálymentesítés 
végrehajtásához  ‐ technikai: építő anyagok, 
munkaeszközök 

 

Önkormányzati  döntés  alapján 
folyamatosan  fenntartható. 
Fenntarthatósága 5 év. 

Önkormányzati  döntés  esetén  az 
akadálymentesítés  folyamatosan 
fenntartható. Fenntarthatósága 5 év. 

 

 

2 Akadálymentesítés 
folytatása 

Fizikai  környezetben 
található  akadályok 
megszüntetése. 

Az  önkormányzat 
tulajdonában  lévő 
járdák,  tere  teljes 
akadálymentesítése. 

‐ 1997. évi  LXXVIII. 
törvény  az  épített 
környezet 
alakításáról  és 
védelméről  – 
Településfejlesztési 
koncepció 

Fizikai 
környezetben 
található  akadályok 
megszüntetése. 

       

3             

...             



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

 
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 
támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot 
hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 
a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 
 
A HEP Fórum feladatai: 
- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 
válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 
kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT aktualizálása, az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT 
előkészítése képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, dokumentálása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 
településeken (opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 
rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum 
számára.  
 
 
 

 
 

Fogyatékkal élők 
esély‐

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély‐
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély‐
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély‐
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély‐
szegénységben 
élők esély‐

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség 
esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül. 
 
A HEP Fórumok javasolt összetétele: 
Tagok 

• a település polgármestere, 

• a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

• helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

• beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

• helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

• meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

• 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal 
képviselői, 

• helyi jelzőrendszeri felelős, 

• a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 
egyházak képviselői, 

• A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős 
intézmények, szervezetek képviselői, 

• a település HEP referense, 

• a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

• egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, 
vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

• a település képviselő-testületének tagjai, 

• az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

• tankerületi központ képviselője, 

• környező települések önkormányzati szereplői, 

• járási jelzőrendszeri tanácsadó, 
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• egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz 
kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok 
képviselői). 

 

 

3.3 Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

3.4 Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 
ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 
képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
 
 
3.5 Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 
polgármester felel. 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

bevonásával és támogatásával végzi. Így  
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o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 
vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a 
HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  
 
 

3.6 Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. A Rétság Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Rétság város/község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 
határozatával elfogadta. 
 
Csatolt melléklet:  
 
- képviselő testület elfogadó határozatának kivonata 
 
 
 
 
A kötelező táblák és az összefoglaló IT tábla nem a melléklete a HEP-nek hanem az egységes 
szerkezetbe foglalt HEP kötelező eleme! 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
 



 
A KÉPVISELŐ TESTÜLET ELFOGADÓ HATÁROZATÁNAK KIVONATA 



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 előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző          

CSGYK vezetői megbízás átmeneti időszakra 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. december 14-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzata, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1192. évi XXXIII törvény 20/A § 
alapján pályázatot hirdetett a Rétsági Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői állásá-
ra. 
A pályázatot köteles a munkáltató a kozigallas.hu weboldalon (BM működteti) meghirdetni. A hirdetés-
nek meghatározott ideig elérhetőnek kell lennie. Ezeket a kötelező időpontokat figyelembe véve a pá-
lyázatok elbírálási határideje 2022 január 14. A jelenlegi intézményvezető megbízatása 2022 január 9-
én lejár. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az intézmény vezetésében a folyamatosság biztosítása érdekében 
a jelenlegi intézményvezetőt bízza meg a vezetői feladatok ellátásával a pályázatok elbírálásáig, a 
megválasztott intézményvezető hivatala elfoglalásáig 
 
 

Határidő: 2021. december 08.  
 

 
 
 

 
Jámbor Lajos 

           jegyző 
 

 
 

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
3.) Jogszabályi háttér:  

 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § . 
 
 
 



2 
 

4.) Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ intézményvezetésére vonatkozó előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét a pályáza-
tok elbírálásáig megbízza a vezetői teendők ellátásával. 
 
 
 
Határidő: 2022 január 20. 
Felelős:  Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

  Jámbor Lajos 
        jegyző 

    



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

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

 

 
 
 
Előterjesztést készítette:Jámbor Lajos    Előterjesztő  Jámbor Lajos jegyző 

Adásvételi szerződés jóváhagyása (Rétság 200 hrsz –ú, Kossuth út 10. sz) 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás 
Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség 
Képviselő‐testület     Minősített többség 
 
A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzata meghirdette eladásra a Rétság 200 hrsz-ú, természetben Kossuth út 10. 
szám alatt található ingatlanát. A beérkezett ajánlatot a Képviselő-testület elfogadta, elkészült az adás-
vételi szerződés tervezete, amely a határozati javaslat melléklete. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az adás-vételi szerződést 
elfogadni, szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 08.. 
 
 
   Jámbor Lajos 

                jegyző  
 

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

Jogszabályi háttér 
. 

Határozati javaslatok 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(XII.14)  HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  a Rétság 200 hrsz-ú, természetben 
Kossuth út 10. szám alatt található ingatlanra beérkezett árajánlatot. 
A Képviselő-testület az ingatlan adásvételére vonatkozó, a határozat mellékletét képező szerződést elfogadja és 
felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a mellékelt szerződés aláírására. 
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 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Rétság Város Önkormányzata (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20., képviseletében: Mezőfi Zoltán János 
polgármester, adószám:15735492-2-12 Statisztikai számjel:15736492-8411-321-12., számlaszám: 11741031-
15451615, vezetve: OTP Bank Nyrt.), mint eladó  (a továbbiakban: eladó), másrészről                                                 
 
Jónás Mihály (szül. név: Jónás Mihály, állandó lakcím: 2134 Sződ, József Attila utca 24., anyja neve: Tomecskó 
Veronika, szül. hely és időpont: Budapest 06, 1986. 02. 21., személyi azonosító szám: 1-860221-3717, adóazonosító 
jel: 8435153525, vez.eng.: CV392207, állampolgársága: magyar), mint vevő - a továbbiakban: vevő, mindannyian 
együttesen: szerződő felek vagy felek - között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
 

1.) Szerződő felek rögzítik, hogy eladó kizárólagos - 1/1 hányadú - tulajdonát képezi a Rétság, belterület 
200 hrsz-ú, természetben 2651 Rétság, Kossuth utca 10. szám alatti, 491 m2 területű, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű tehermentes ingatlan. Az ingatlan víz, villany, gáz és szennyvíz közművekkel 
rendelkezik. 

 
2.) Felek nyilatkoznak, hogy jelen szerződést ellenjegyző ügyvéd az ingatlanra vonatkozó nem hiteles 

tulajdoni lap másolatot részükre bemutatta, annak tartalmát ismertette. Fentiekre tekintettel a felek 
rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan teherlapján terhek nem szerepelnek az ingatlan-
nyilvántartásban. 

 
3.) Vevő kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt eladói tájékoztatást tudomásul vette és 

visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy megtekintette az ingatlant, valamint megismerte és mindenre 
kiterjedően, teljes körűen megvizsgálta az ingatlan jogi helyzetét és ezen teljes körű ismeretek alapján 
köti meg jelen szerződést. 

 
4.) Az eladó eladja, vevő megveszi – 1/1 tulajdoni hányadban - az 1. pontban megjelölt ingatlant, minden 

természetes és törvényes tartozékával egyetemben, a megtekintett állapotban, mindösszesen 5.900.000,-
Ft, azaz ötmillió-kilencszázezer forint vételárért adásvétel jogcímén. Vevő tudomásul veszi, hogy az 
eladó az ingatlanban semmiféle karbantartási, állagmegóvási munkálatot nem kíván végezni, az ingatlant 
a jelen állapotában értékesíti. A fentiekre tekintettel az eladó az ingatlan fizikai, műszaki állapota körében 
a kellékszavatossági kötelezettségeit, valamint az ingatlan telek és felépítmény határvonalai körében a 
jogszavatossági kötelezettségét teljes egészében kizárja, amelyhez a vevő jelen szerződés aláírásával is 
hozzájárul. A felek rögzítik, hogy az ingatlan vételárát mindezek figyelembevételével határozták meg, és 
azt értékarányosnak tekintik. Mindezekre tekintettel lemondanak a jelen szerződésnek feltűnő 
értékaránytalanság jogcímén való megtámadási jogukról. 

 
5.) Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 86 §. (1) 

bekezdés j) pontja alapján az 1. pontban megjelölt ingatlan értékesítése általános forgalmi adó mentes. 
 
 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzata          Jónás Mihály                           
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6.) Vevő a teljes vételárat, azaz az 5.900.000,-Ft-ot, azaz ötmillió-kilencszázezer forintot jelen szerződés 
megkötését követően haladéktalanul fizeti meg - legkésőbb 3 napon belül - eladó részére átutalással, 
az eladó tulajdonát képező, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741031-15451615 számú 
bankszámlaszámára. A szerződő felek rögzítik, hogy az eladó a vevő teljesítéseként a teljes vételár jelen 
szerződés jelen pontjában megjelölt bankszámlán történő jóváírását tekinti. Eladó a megjelölt 
bankszámlára történő teljesítést elfogadja és saját kezéhez történő kifizetésnek ismeri el. Eladó a vételár 
átvételét/bankszámlára történő megérkezését külön nyilatkozatban köteles elismerni. Eladó köteles 
számlát kiállítani és átadni a vevő részére. 

 
7.) Fizetési késedelem esetén a vevő a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 15 napon túli 

fizetési késedelem esetén jogosult az eladó egyoldalúan, ajánlott levélben a vevőnek, valamint az illetékes 
Földhivatali Osztálynak is megküldött jognyilatkozattal elállni a jelen szerződéstől. A vevő a jelen 
adásvételi szerződés aláírásával már most hozzájárul ahhoz, hogy ebben a fenti esetben a Földhivatali 
Osztály minden további nyilatkozata nélkül a jelen jogügylettel kapcsolatban az ingatlan-nyilvántartásban 
keletkezett összes feljegyzést az ingatlan tulajdoni lapjáról törölje és azon az eredeti – szerződéskötés 
előtti – állapotot állítsa helyre. 

 
8.) Eladó a jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy jelen okirat ingatlanügyi hatósági (földhivatali) 

benyújtásától számított legfeljebb hat hónapos határidő elteltéig a tulajdonjog-bejegyzési engedélyt 
megadja. Az ingatlan-nyilvántartási törvény 47/A. § (1) bek. b) pontja alapján kérik a felek a tulajdonjog 
bejegyzésére irányuló eljárás függőben tartását a feltétlen és visszavonhatatlan tulajdonjog bejegyzési 
engedélyt tartalmazó nyilatkozat benyújtásáig, de legfeljebb 6 hónapig. 

 
9.) Eladó a teljes vételár jelen szerződés 6. pontjában megjelölt bankszámlaszámán történő jóváírásáról 

köteles haladéktalanul értesíteni vevőt és a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt átvételi 
elismervényt eljuttatni eljáró ügyvéd részére. Felek megállapodnak, hogy a teljes vételár akkor tekintendő 
megfizetettnek, ha az összeg megérkezését az eladó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozata vagy vevőnek a vételár átutalásának tényét igazoló eredeti hiteles pénzintézeti igazolása 
igazolja. 

 
10.)  Az eladó a vevő – 1/1 hányadú, adásvétel jogcímén történő - tulajdonszerzéséhez hozzájáruló feltétlen és 

visszavonhatatlan nyilatkozatát 4 eredeti példányban aláírta. Ezen nyilatkozat minden eredeti példánya a 
jelen szerződést készítő és ellenjegyző Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvédnél kerül ügyvédi letétbe. 
Az ügyvéd jogosult és köteles a nyilatkozatot haladéktalanul benyújtani az illetékes Földhivatali 
Osztályhoz, amennyiben a teljes vételár megfizetésre kerül, és ezt a vevő eredeti bizonylatával vagy az 
eladó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt átvételi elismervénnyel igazolja az ügyvéd felé. 

 
11.)  Eladó feltétlen és kifejezett szavatosságot vállal az 1. pontban meghatározott ingatlan teljes per-, teher- 

és igénymentességéért. Eladó kijelenti, hogy az ingatlant közüzemi díjtartozások, adók, és adók módjára 
behajtandó köztartozások nem terhelik. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő tulajdonszerzését 
követően az ingatlanba esetlegesen bejelentett személyeket kijelenti, valamint az ingatlanon bármely 
szervezetnek esetlegesen fennálló székhely, telephely, fióktelephely jogát megszünteti. 

 
 
 
 
 
 
 Rétság Város Önkormányzata          Jónás Mihály                           
  (képv.: Mezőfi Zoltán János polgármester)                           vevő                                                  
                 eladó          
 

      Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvéd 
 
 



1 

 
12.) Az eladó a teljes vételár kifizetését követő 8 napon belül köteles birtokba adni a vevő részére az 

ingatlant, valamennyi kulcs átadásával, kiürített állapotban. A vevő a birtokba adástól kezdődően viseli az 
ingatlan terheit és húzza hasznait. Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljes vételár megérkezését 
követően kiad minden olyan nyilatkozatot, amely ahhoz szükséges, hogy a közüzemi fogyasztásmérőket a 
vevő nevére átírják. A birtokba adásig fennálló közüzemi tartozás az eladót, a birtokba adást követő a 
vevőt terheli. Eladó köteles igazolni a közműdíjak megfizetését, illetőleg a kiszámlázás hiányában még 
meg nem fizetett összeget rendezni majd a szolgáltatók felé. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az 
eladó a birtokba adási kötelezettsége teljesítését elmulasztja, a vevőt a késedelembe esés napjától 
számítva napi kötbér illeti meg 5.000,- Ft/nap összegben. 

 
13.) A birtokba adásról a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza az ingatlan részét 

képező tartozékok listáját, továbbá az ingatlan birtokba adásának tényét, illetve minden olyan tényt vagy 
körülményt, amelynek rögzítését bármelyik fél lényegesnek tartja, vagy amely egyébként az ingatlan 
szerződéskori állapotához képest változást jelent. Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a közmű- és 
egyéb fogyasztásmérők óráinak az állását is rögzítik (víz, elektromos áram, gáz stb.). Vevő a birtokba 
adást követő 15 napon belül köteles átíratni a mérőórákat a nevére, amellyel kapcsolatos ügyintézésre az 
eladó a vevőt ezennel saját nevében meghatalmazza. 

 
14.) Vevő kijelenti, hogy cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár, ingatlanvételi képességét jogszabály 

nem zárja ki és nem korlátozza. 
 

15.) Az ingatlan tulajdonjogának átszállásával kapcsolatos költségek (földhivatali eljárási díj, tulajdon 
átruházási illeték, ügyvédi munkadíj) a vevőt terhelik. 

 
16.) Eladó kijelenti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 3. § 

(2) bekezdésében meghatározott magyarországi, törvényesen létrejött települési önkormányzat, és a 
hatályos jogszabályok értelmében jelen ingatlannal kapcsolatosan a jelen megállapodás megkötésére 
jogosult, arra képviselő-testületi felhatalmazással rendelkezik a …............(.........) számú testületi 
határozatban. 

 
17.)  Eljáró ügyvéd tájékoztatta a feleket az épületek energetikai jellemzőinek 

tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltakról, amely szerint jelen adásvétel 
tárgyát képező ingatlanról kell energetikai tanúsítványt készíteni. Erre figyelemmel eladó átadta vevő 
részére az 1. pontban írt ingatlan HET-........... azonosító kóddal rendelkező épületenergetikai 
minőségtanúsítványának egy eredeti példányát, amelynek átvételét vevő jelen szerződés aláírásával 
elismeri és megerősíti. 

 
18.)  Minden értesítést, egyéb közlést, ami a jelen szerződés alapján megteendő vagy megtehető, írásban kell 

megtenni és akkor minősül jelen szerződés alkalmazásában megtettnek, ha azt tértivevényes postai 
küldeményként a jelen szerződésben megjelölt címre küldték meg. A fentiek szerinti tértivevényes postai 
küldemény – ellenkező bizonyításig – a postára adástól számított 5. munkanapon megérkezettnek minősül 
akkor is, ha a tértivevény ˝nem kereste˝, vagy ˝nem vette át˝ jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 

 
19.)  Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény - a továbbiakban Pmt. - alapján azonosítási 
kötelezettség terheli a felek adatai vonatkozásában. Felek adatai a Pmt. rendelkezései alapján jelen 
szerződésben kerülnek rögzítésre, a felek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott, személyazonosság 
igazolására a Pmt. szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása alapján. 
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20.)  Felek az igazolványaik fénymásolásához hozzájárulnak. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződéses 

kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról a 
tudomásszerzéstől számított 5 napon belül kötelesek eljáró ügyvédet írásban értesíteni. Felek jelen 
szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy eljáró ügyvéd adataikat kezelje. Felek 
adatait eljáró ügyvéd a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
törvény rendelkezései alapján, kizárólag a jelen Szerződéshez kapcsolódó megbízás és a Pmt-ben foglalt 
kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. 

 
21.)  Szerződő felek ezennel kölcsönösen meghatalmazzák jelen szerződést készítő és ellenjegyző Kelemenné 

Dr. Zagyvai Zsanett ügyvédet (iroda: 2651 Rétság, Rákóczi út 33., e-mail: drzagyvai@gmail.com, tel.: 
20/423- 0104, nyilvántartási száma és kamara megjel.: 11-045067 NógrádF Megyei Ügyvédi Kamara, 
ügyvédi ig. száma: Ü-116172), hogy a jelen szerződést és mellékleteit megszerkessze, valamint 
képviseletüket a földhivatali eljárásban az Ügyvédi tv. rendelkezéseinek megfelelően ellássa, esetlegesen 
jognyilatkozatot tegyen és nevükben az ügylethez kapcsolódó NAV B400 adatlapot kitöltse és aláírja, és 
az ügylet adatait a Földhivatalon keresztül a NAV-hoz továbbítsa. Jelen szerződést a felek ügyvédi 
megbízásnak, és egyben ügyvédi tényvázlatnak fogadják el. Eljáró ügyvéd aláírásával a megbízást 
elfogadja. 

 
22.)  Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy az ingatlan adás-vételével kapcsolatos adó- és 

illeték jogszabályok rendelkezéseiről részletes ügyvédi felvilágosítást kaptak. A jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 
 
 
Jelen szerződés négy sorszámozott oldalt, huszonkét pontot tartalmaz, és hat, egymással szó szerint megegyező 
eredeti példányban készült, melyet szerződő felek közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint ügyleti 
akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezűleg és jóváhagyólag aláírtak. 
 
 
 
Kelt: Rétságon, 2021. …........... napján 
 
 
 
 Rétság Város Önkormányzata          Jónás Mihály               
  (képv.: Mezőfi Zoltán János polgármester)                          vevő                                       
                 eladó                                                       
 
 
 
Az okiratot szerkesztő és ellenjegyző Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvéd (iroda: 2651 
Rétság, Rákóczi út 33., NMÜK, nyt.:163., KASZ: 36072812) kijelentem, hogy a megbízást 
elfogadom és kijelentem, hogy szerződő felek az okiratot előttem saját kezűleg írták alá és 
azt ellenjegyzem, Rétságon, 2021. ….......... napján. 
 
 

      Kelemenné Dr. Zagyvai Zsanett ügyvéd 
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Határidő: 2021.december 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
Jámbor Lajos 

           jegyző 
 

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

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 



 
 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
 
 
Megbízó:         

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester) 

 
Megbízott tervező adatai: 

KOVATERV Építész Iroda Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11. 
(képviselő: Kovács Miklós tervező) 
 

         
A tervezési szerződés egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a továbbiakban, mint 
Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Megbízott között a mai napon az alábbi 
feltételekkel jött létre: 
 
1./ A Megbízott Tervező elkészíti a Rétság város által megvalósított Városi Piac épületek továbbépítésének 
közbeszerzési tervdokumentációját és közreműködik a közbeszerzési eljárásban. 
 
2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi: 
- a megvalósult állapotról szükséges alapadatokat, információkat, műszaki ellenőri beszámolókat. 
 
3. / A Megbízott a Megbízó által korábban elfogadott kiviteli tervdokumentációk alapján, a vonatkozó 
műszaki és jogi szabályozás betartása mellett végzi tervezési tevékenységét. 
 
4./ Vállalási határidő: A közbeszerzési eljárás időtartama, de legkésőbb 2021.12.31. 
 
6./ A teljesítés módja: a teljesítést a Megbízó igazolásával teljesíti a közbeszerzési tervdokumentáció 
elektronikusan történő átadásával. 
 
8./ A vállalási díj: 750.000 Ft+27% ÁFA, 
 
A vállalási díj a teljesítés igazolást követően, átutalással kerül kifizetésre a Megbízott 10404072-40721741 
számú bankszámlájára 8 napon belül. 
 
9./ A Megbízó igényére elvégzett minden további feladat, amit a szerződés nem tartalmaz, a szerződő felek 
külön megállapodása szerint kerül kifizetésre. 
 
10./ A jelen szerződéssel létesített jogviszonyra a Polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak. 
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 
írták alá. 
 
Rétság, 2021. december. 
 

 
Kovács Miklós 

ügyvezető igazgató 
KOVATERV Kft 

 

 
Mezőfi Zoltán 
Polgármester 

Rétság Város Önkormányzata 



 
K O V A T E R V  
É p í t é s z  I r o d a  K f t .   

3041 Héhalom, Petőfi S. út 11. 

Tel: 06-20-669-5622 

 email: kovacs.miklos@kovaterv.hu 

 

   

 

ÁRAJÁNLAT 
 
Ajánlatkérő: 
Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Mezőfi Zoltán Polgármester 
 
 
 
Ajánlatadó: 
Kovaterv Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi u. 11. 
adósz: 121841110-2-12 
cégjsz: 12-09-003904 
banksz.sz: 10404072-40721741-00000000 
 
Tárgy: Városi Piac tovább építési  közbeszerzési dokumentációjának elkészítése 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 
Megköszönve felkérésüket a fenti dokumentáció elkészítésére az alábbi ajánlatot tesszük: 
 
 
Vállalkozási díj : 750.000.- + 27% ÁFA, azaz bruttó 952.500.- Ft 
 

 
 
 
Bízva ajánlatunk sikeres elbírálásában üdvözlettel: 
               
 

              
                Kovács Miklós     
                               okl. építészmérnök, ügyvezető  
                
Héhalom, 2021. szeptember 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 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette:Jámbor Lajos    előterjesztő  Jámbor Lajos jegyző  
 

     
Misik Kft ajánlata (szoc.tűzifa szállítás) 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzata évek óta részt vesz a szociálisan rászorultak tűzifa támogatási program-
jában. ebben az évben is kapott támogatást az Önkormányzat. A tűzifa rászorultak részére történő ki-
szállítása az Önkormányzat feladata, .erre a munkára a Misik Kft adta a legkedvezőbb ajánlatott,és 
csatolta a  szerződés tervezetet az alábbiak szerint: 

, 
     
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az árajánlatot valamint a 
szerződést elfogadni, szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 08.. 
 
 
 
   Jámbor Lajos 

                jegyző  
 
 
 

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

3.) Jogszabályi háttér 
. 

 
 
 

4.) Határozati javaslat 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.(XII.14)  HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzata,a ,a MISIK Kft szociális tűzifa kiszállítására adott árajánlatát elfogadja 
bruttó 1 083 818 Ft összegben. 
Felhatalmazza  Mezőfi Zoltán polgármester a csatolt szerződés aláírására. 
A kiszállítás költségét a Képviselő-testület a 2021 évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja 
 

Határidő: 2021.december 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

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

 
Jámbor Lajos 

           jegyző 
 

 
, 
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Szerződés jóváhagyása temetőgondnoki teendőkre 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. december 14‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2021. november 30-án döntött a temetőgondnoki feladatok ellátására érkezett pá-
lyázatokról. 
 
Feladatul kaptuk a nyertes vállalkozással a szerződés-tervezet pontosítása megtörtént, melyet jóváha-
gyását kérem. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 10. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 
 
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

2021. évi költségvetési rendelet 
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4.) Határozati javaslatok  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a temetőgondoki felada-
tokkal kapcsolatos szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a MENILÁN Complex Kft-vel kötendő vállalkozási szerződést jóvá-
hagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat mellékletét 
képező szerződés aláírására.  
 
 
Határidő: 2021. december 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



Vállalkozási szerződés 

 

Amely létrejött egyrészről MENILÁN COMPLEX KFT (telephely: 2651, Rétság, Petőfi út 57, adószám: 
27075207‐1‐13), továbbiakban, mint vállalkozó, másrészről Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal (2651, Rétság, Rákóczi út 20, adószám: 15735492‐2‐12), továbbiakban, mint 
megrendelő között, az alábbi feltételekkel: 

1.  A szerződés tárgya:  
1./A Rétság 934 hrsz‐ú kivett lezárt temető Pusztaszántó alábbi munkáinak elvégzése: 

‐  évente két alkalommal fűnyírás 

‐  zöldterület rendbetétele (bedőlt fák kivágása, cserjék‐bozótok metszése, kiírtása, 
valamint elszállítása) 

1./B Rétság 05/07 kivett temető Zrínyi út végén az alábbi szezonális munkáinak elvégzése:  

‐   temetői zöldfelületek gondozása  

• rendszeres fűnyírás 

• lehullott falevelek, gallyak összeszedése, elszállítása 

• szezonálisan ültetett növények, fák locsolása 

‐  síkosságmentesítés, hóeltakarítás 

• parcellák közötti út traktorral való hótolása és síkosságmentesítése (sószórás) 

• járdák, lépcsők hólapátolása és síkosságmentesítése (sószórás) 

A szórósót a síkosságmentesítéshez a vállalkozó biztosítja 

‐  temető létesítményének (ravatalozó) tisztántartása (külső – belső takarítás, fertőtlenítés) 

‐  az ügyvezető személyes közreműködése  a kapcsolattartásban a hozzátartozókkal és a 
temetkezési vállalkozókkal, a Polgármesteri Hivatal ügyintézőivel 

‐  az ügyvezető személyes közreműködése a sírhely kijelölés (önkormányzati 
nyilvántartással egyezően) 

‐  az ügyvezető személyes közreműködése a temetéshez szükséges dokumentumok 
begyűjtése, átadása a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének 

‐  lejárt sírhelyek feltárása évente 1‐2 alkalommal 

• sírkő szétbontása, elszállítása 

‐  temetkezési szolgáltatók tevékenységének összehangolása 



‐  a szemetet, füvet, növényi hulladékot  a szelektív gyűjtés után az önkormányzat által 
kijelölt helyre elszállítása 

‐  temetőben folyó vállalkozási munkák (sírköves) felügyelete – keletkezett törmelékek, 
feleslegessé vált sírkövek elszállíttatása 

‐  sírrongálás és veszélyessé vált síremlékek jelzése a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének 

‐  közreműködik a közterületeken összegyűlt falevelek‐fanyesedékek elszállításában évi 5 
alkalommal 

‐  évente a tavaszi és őszi időszakban 5‐5 nap közreműködés a városkarbantartás során 
keletkezett zöldhulladék (nyesedék, levelek) elszállításában az önkormányzat által kijelölt 
helyre. 

‐  a vállalkozás vállalja, hogy a temetőgondnoki feladatok elvégzésére felelősségbiztosítást 
köt. 

 

2.  Díjazás: Havi 400.000 Ft (azaz négyszázezer forint). 
 

3.  A felek minden évben újratárgyalják a feltételeket, melyeket legkorábban a szerződés 
megkötését követő 1 év elteltével kezdeményezhetnek.  
 

4.  A vállalkozó az időjáráshoz igazodva vagy külön egyeztetés alapján, a megrendelőhöz 
alkalmazkodva saját eszközeivel végzi el a munkát. 
 

5.  A fizetés módja: átutalás, 8 napos fizetési határidővel, egy összegben teljesít a vállalkozó 
11741031‐24461556 (OTP) számú számlájára.  
 

6.  A vállalkozó köteles a munkavégzés során betartani a munkavédelmi, tűzvédelmi és 
közlekedési szabályokat.  
 

7.  A szerződést bármely fél írásban, 30 napos határidővel, indoklás nélkül felbonthatja.  
 

8.  A szerződés az aláírás napjától kezdődően határozatlan időre szól.  
 

9.  A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK. rendeletei az irányadóak. A 
felek szerződéssel kapcsolatban kölcsönösen elismerik a Nógrád Megyei Bíróság 
illetékességét.  

 



A felek a szerződést tanulmányozták, és mint akaratukkal megegyezőt írták alá.  

 

Rétság, 2021………………………….. 

 

 

 

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

    Rétság Város Önkormányzat         MENILÁN COMPLEX KFT 

                  Megrendelő                    Vállalkozó 

 



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

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

Fakivágási kérelmek 

                                                         ELŐTERJESZTÉS 
                                  A Képviselő‐testület december 14‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiegészítés a 2021. november 30-án tárgyalt fakivágási kérelmek előterjesztéshez. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 30-án tárgyalta a fakivágási 
kérelmeket. A Képviselő-testület a 120/2021.(XI.30.) KT határozatban arra kötelezte Jávorka Já-
nos alpolgármestert, hogy a vállalkozóval egyeztesse az ágdarálásra és elszállításra vonatkozó 
pénzügyi feltételeket. 
 
Az egyeztetés megtörtént, a vállalkozó megküldte a módosított árajánlatát és a módosított vál-
lalkozási szerződés tervezetet. 
 
A módosított árajánlat a 9 db fa kivágására, helyszínen történő ledarálására és elszállítására          
vonatkozik, összesen Br. 540.000 Ft  összegben 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan készült ügyiratokat mellékelten megküldöm. 
 
Közterületen lévő fák kivágását kérelmezték: 
 
1./ Gyuricza Ferencné, 2651 Rétság, Rákóczi út 55. I. e. 2.a szám alatti lakos. Kérelmében leírta, hogy 
a  nevezett ház szám alatt idős nyugdíjas lakók a tulajdonosok. A ház előtti külterületen van egy db kb. 
két emelet magasságú ezüstfenyő, amely közel van az épülethez, gyökerei a járda alatt vannak, a fa 
kb. 4 méterre van a villanyoszloptól, ágai veszélyeztetik a légvezetéket. A kérelmet aláírták a lépcső-
házban lakó tulajdonosok is. A kérelem mellékelve. 
 
2./ Jobbágyi Ádám, 2651 Rétság, Rákóczi út 53. szám alatti lakos. Kérelmében leírta, hogy a lépcső-
ház melletti egy db. fenyőfa túl közel van az épülethez, a kérelemben szerepel, hogy a fa gyökérzete 
megrongálta a szennyvíz elvezető csövet és a földszinti lakás vízvezeték rendszerét. A kérelmet aláírta 
a lépcsőházban lakó hat tulajdonos. A kérelem mellékelve. 
 
3./ Szombati Józsefné 2651 Rétság, Mikszáth út 6 szám alatti lakos. A kérelmező személyesen kere-
sett meg panaszával. A kérelmező kéri az önkormányzat segítségét a Mikszáth út-Nyárfa út kereszte-



 

2 
 

ződésében, a Mikszáth út 8 szám alatti épület DNy-i sarkán lévő egy db. görbe, megdőlt nyírfa kivága-
tásához. A megdőlt fa balesetveszélyes. Szombati Lászlóné, Varga Dávid Géza képviselőnek is jelezte 
panaszát. A kérelem mellékelve. 
 
4./ 2021. 11. 15-én kb 10 óra körül a Nyárfa út 4 szám alatti lakos Sógor Józsefné azt kérte tőlem, 
hogy nevezett számú lépcsőház bejáratánál jobbra és balra lévő egy-egy darab fenyőfát, valamint a 
lépcsőház mögött három darab elöregedett tujafát, amelyek közterületen állnak, az önkormányzat vá-
gassa ki. Sógor Józsefné elmondta, hogy néhány éve ezt a problémát már jelezték az önkormányzat-
nak, kérelmet is adtak be. A kettő darab fenyőfa valóban magasabb az épületnél, közel vannak a jár-
dához és az épülethez, valamint a szennyvíz vezetékhez. A hátul lévő tuják lombja erősen rozsda bar-
na színű. 
 
Én az Önkormányzatnál ilyen fakivágási kérelemmel nem találkoztam, mivel ezt Sógor Józsefné el-
mondása szerint régebben adták be. Sógor Józsefné arról tájékoztatott, hogy 2021. 11. 16-n délelőtt 
rendelkezésemre tud adni egy kérelmet. Ez 2021. 11. 16-n a délelőtti órában megtörtént. A kérelem 
mellékelve. 
 
5./ Hegedüs Ferenc képviselő a PVB ülésen javasolta, hogy a Búzavirág út-Szőlő út sarkán a második 
fa ki van száradva, azt is vágassa ki az önkormányzat. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bakó Károly erdészeti szakértőtől kértem árajánlatot a nevezett kivágandó fák szakmai értékelésére, 
ez négy darab fenyőfa, egy darab nyírfa, egy darab kiszáradt hársfa és három darab tujafa. A javasolt 
fákat a helyszínen megtekintettük. A szakértő a javaslatát megküldte. A szakértői díj: FT 
 
A Börzsöny-Forest Kft-től kértem ajánlatot a nevezett négy darab fenyőfa, egy darab nyírfa, egy darab 
kiszáradt hársfa és a három db tujafa kivágására, a levágott fahulladék helyszínen történő ledarálására 
és elszállítására vonatkozóan. A tervezett kivágandó fákat a Kft. képviselője a helyszínen megtekintet-
te. A vállalkozó az ajánlatát és a szerződés tervezetet megküldte. A kivágási díj: Ft 
A fahulladék ledarálása és elszállítása a helyszínekről, összesen: Ft. 
                                          
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
 
Rétság 2021. december 08-n 
 
  
                                                                                                                        Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
 
        
            

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

 
Kettő db írásbeli kérelem és egy fő személyes megkeresés a kérelmekre vonatkozóan. 
Hegedüs Ferenc képviselő javaslata a Búzavirág út‐Szőlő út kereszteződésben lévő kiszáradt hársfára 
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3.)  Jogszabályi háttér 

 
 
 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fakivágási kérelmekre 
benyújtott előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért és elfogadja a kérelmekben szereplő fakivágási javasla-
tokat. 
A Képviselő-testület hozzájárul: 
- a Rákóczi út 55. szám melletti egy db ezüstfenyő, 
- a Rákóczi út 53. számnál a  lépcsőház melletti egy db fenyő, 
- a Nyárfa út és a Mikszáth út kereszteződésében lévő, Mikszáth út 8. szám DNY-i sar-
ka mellett lévő egy db görbe megdőlt nyírfa, 
- a Nyárfa út 4. szám előtt lévő kettő darab fenyőfa, 
- a Nyárfa út 4. szám mögött lévő három darab elöregedett tujafa, 
- a Búzavirág utca 36 és a Szőlő út kereszteződésében egy darab kislevelű hársfa ki-
vágásához. 
 
A Képviselő-testület elfogadja Bakó Károly erdészeti szakértő bruttó 96.000 Ft összegű 
árajánlatát a kivágandó fák szakmai értékelésére. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Börzsöny - Forest Kft. bruttó 540.000 Ft összegű ár-
ajánlatát a nevezett négy db. fenyőfa, egy db nyírfa, egy darab hársfa és három darab 
tujafa kivágására, helyszínen történő ledarálására és elszállítására vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület a Börzsöny – Forest  Kft.-vel kötendő, a határozati javaslat mellék-
letét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgár-
mestert a a szerződés aláírására. 
 
A fakivágatások elvégzéséhez szükséges bruttó 636.000 Ft összegű költséget a Kép-
viselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2021. december 15. 
 
 

                                                                                        
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
 





Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.

Adószám : 25994311-1-12
Ikt. szám : ……………………..

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről a

Neve : Börzsöny-Forest Kft.
Címe : 2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca

3.
Cégjegyzék szám : 12-09-009933
Adószáma : 25994311-2-12
Telefonszám : 06 20/553-3399
Bankszámla számla : 11741031-24161288
Képviseli : Kapitány János ügyvezető

- mint megbízott kivitelező(továbbiakban : Vállalkozó)  –
másrészről a

Neve : Rétság Város Önkormányzata
Címe : 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám : 15735492-2-12
Telefonszám : 06 35/550-100

Bankszámla számla : 11741031-15461615-08800000
Képviseli : Mezőfi Zoltán János polgármester

- mint megbízó(továbbiakban : Megrendelő) -

(együttesen : Felek) között az alábbi feltételekkel

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Rétság Város közterületén – a Rákóczi út 53.
szám előtt lévő 1 db. lucfenyő, a Nyárfa utca 5. szám alatti társasház déli oldala előtt lévő 3 db.
keleti thuja és északi oldal előtt lévő 2 db. lucfenyő valamint a Nyárfa utca 27. szám déli oldala
előtt lévő 1 db.  nyírfa fakivágási kérelemben szereplő (összesen 7 db.) faegyedek kivágását illetve
legallyazását, ágdáralását a következőkben meghatározott műszaki tartalom szerint :

a. a Rákóczi út 53. szám előtti, közterületen lévő 1 db. lucfenyő kivágása 
alpintechnikával.

b. a Rákóczi út 55. szám előtti, közterületen lévő 1 db. ezüstfenyő kivágása 
alpintechnikával.

c. a Nyárfa utca 5. szám alatti társasház déli oldala előtt lévő 3 db. keleti thuja és északi 
oldal előtt lévő 2 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával.

d. a Nyárfa utca 27. szám déli oldala előtt lévő 1 db.  nyírfa kivágása alpintechnikával.

e. a Búzavirág utca 36. szám alatti sarokház Szőlő utca felőli oldalán lévő 1 db. 
(talponszáradt) kislevelű hárs kivágása alpintechnikával.

2. A  Vállakozó fő  kötelezettsége  a  jelen  szerződés  1.  pontjában  meghatározott  műszaki  tartalom

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com



Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
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megvalósítása,  valamint  a  munka  minőségi  elkészítése  és  műszaki  átadása  a  szerződésben
meghatározott teljesítési határidőig.

3. A  Vállakozó köteles  a  fakivágások  során  keletkezett  növényi  hulladékot(fatörzs,  lombozat,
kéregdarabok  stb.)  az  elszállításig  úgy  tárolni,  hogy  azok  a  gyalogos,  kerékpáros  és  gépjármű
közlekedést ne akadályozzák, ne veszélyeztessék.

4. A  Vállalkozó  által  kivágott  10  cm átmérő  fölötti  faanyaggal  a  Vállalkozó rendelkezik,  annak
elszállításáról  gondoskodik,  azzal  a  feltétellel,  hogy  az  egyéb  keletkezett  növényi  hulladékot
(lombozat, kéregdarabok, apríték stb.) díjmentesen elszállítja.

5. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállakozó szerződésszerű teljesítése esetén az elvégzett munkák
átvétele és a vállakozási díj megfizetése.

6. Határidők (időjárás függvényében) :
- a munka megkezdése : 2021.12.15.
- a munka befejezése : 2022.01.31.

A Vállakozó teljesítését a Megrendelő műszaki átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.

1. A Felek a szerződés 1. pontjában meghatározott munkák díját

a. a Rákóczi út 53. szám előtti 1 db. lucfenyő kivágása -   60.000 Ft.-
b. a Rákóczi út 55. szám előtti 1 db. ezüstfenyő kivágása -   50.000 Ft.-
c. a Nyárfa utca 5. szám alatti társasház déli oldala előtt lévő
3 db. keleti thuja és északi oldal előtt lévő 2 db. lucfenyő kivágása - 195.000 Ft.-
d. a Nyárfa utca 27. szám déli oldala előtt lévő 1 db.  nyírfa 
kivágása -   60.000 Ft.-
e. a Búzavirág utca 36. szám alatti sarokház Szőlő utca felőli oldalán
lévő 1 db. (talponszáradt) kislevelű hárs kivágása alpintechnikával. -   35.000 Ft.-

Nettó :   400.000 Ft.-
ÁFA (0 %)                                                                                                                                0 Ft.  -     
Összesen                           400.000 Ft.-

- azaz bruttó négyszázezer forint összegben állapítják meg –

1. A 7.  pontban  meghatározott  díj  magában  foglalja  az  elvégzendő  munkák  megkezdésének
előkészítését,  az  anyag-,  és  munkadíjat.  A  kivitelezési  munkák  során  esetlegesen  megsérülő
épületrészek,  berendezések,  felszerelési  tárgyak  helyreállításának  költségét,  a  műszaki  átadás-
átvételi  eljáráson  való  részvételt,  továbbá  mindazt,  amely  a  szerződés  során  a  Vállakozónál
költségként merül fel.

2. A Felek megállapodnak abban is, hogy a fakivágások során keletkezett növényi hulladékokat a
4. pontban leírtak szerint a Vállalkozó helyszínen ledarálja, az aprítékot díjmentesen elszállítja. Az
ágdarálót és a kezelőszemélyzetet szintén a Vállalkozó biztosítja.

A Felek a 7. pontban leírt díjakon felül az
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- ágdarálás díját 15.000 Ft / óra,
- a kiszolgáló személyzet díját pedig  2.500 Ft / óra / fő

összegben határozzák meg, mely díjtétel alapján a várható költség :
- ágdarálás : ~ 6-7 óra/ 90.000-105.000 Ft.-
- kiszolgáló személyzet(2 fő) : ~ 6-7 óra/2 fő 30.000-  35.000 Ft.-  
Várhatóan, összesen : ~          120.000-140.000 Ft.-

A 7. és 9. pontban leírtak alapján az összköltség ~  540.000 Ft.-

3. Pénzügyi feltételek, ütemezés :

a. A  Megrendelő kijelenti,  hogy  a  jelen  szerződésben  rögzített  munka  pénzügyi  fedezetével
rendelkezik. A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.

b. A  Vállalkozó  egy  előlegszámla  és  egy  végszámla  benyújtására  jogosult.  A  végszámla
benyújtásának feltétele  az  1.  pontban meghatározott  munka  Megrendelőnek a  műszaki  átadás-
átvételi eljárás keretében történő átvétele.
c. A végszámla kifizetése az 1.  és  9.  pontban meghatározott  munka  Megrendelő által  igazolt
teljesítését követő 8 napon belüli átutalással történik a Vállakozó OTP 11741031-24161288 számú
bankszámlájára. Kifizetési napnak a  Megrendelő számlájáról történt számlaösszeg leemelésének
napja számít.

4. A  Vállakozó jogosult  a  teljesítéshez  alvállakozót  igénybe  venni,  a  jogosan  igénybevett
alvállakozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

5. A Vállakozó nyilatkozik arról, hogy ő, valamint az általa esetlegesen megbízott alvállakozó az
1. pontban megjelölt munka elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és engedélyekkel rendelkezik.

6. 13.  Megrendelő köteles  az  akadálytalan  munkavégzés  érdekében  az  1.  pontban  felsorolt
munkaterületeket a  Vállakozónak munkavégzésre alkalmas állapotban biztosítani. A munkaterület
átadása után a munkavédelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabályok, a biztonságtechnikai
és  tűzvédelmi  előírások  betartása  és  a  vagyonvédelem  biztosítása  a  Vállakozó kötelezettsége
(beleértve a Vállakozó esetleges alvállakozóit is).

7. A Vállakozó csak saját munkaterületén belül és saját dolgozói tevékenységével összefüggésben
tartozik baleset-, munka-, és tűzvédelmi felelősséggel. Más rá vonatkozó, indokolt munkavédelmi
utasításait is köteles figyelembe venni. A Vállakozó kijelenti, hogy a munkavédelemről szóló 1993.
évi  XCIII.  törvényt  ismeri  és  vállalja,  hogy  jelen  szerződés  keretében  –  az  általa
foglalkoztatottakkal – annak rendelkezéseit betartja és betartatja.

8. A Vállakozó  anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínein található vagyontárgyakért,
köteles az általa okozott károkat megtéríteni, az eredeti állapotra helyreállítani.

9. A Vállakozó a feladat teljesítése során a  Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a
Megrendelő  célszerűtlen  vagy  szakszerűtlen  utasítást  ad,  a  Vállakozó  köteles  őt  erre
figyelmeztetni.  Ha  a  Megrendelő  az  utasításhoz  a  figyelmeztetés  ellenére  is  ragaszkodik,  az
utasításból eredő esetleges károk őt terhelik.

10. A Vállakozó köteles a munka befejezését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében
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a munkaterületet tisztán, legalább a munka megkezdésekor fennálló esztétikai állapotban átadni a
Megrendelő részére.
11. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködni, ennek során
egymást kölcsönösen tájékoztatni, értesíteni olyan körülményekről, amely a szerződés teljesítését
befolyásolhatja.

12. A szerződő  Felek kijelölik  képviselőiket,  akik  a  fakivágásokkal  kapcsolatban  teljes  körű
jogkörrel rendelkeznek.

Megrendelő képviselője : Jávorka János +36 20/949-2803
Vállakozó képviselője   : Bakó Károly +36 20/553-3399

13. Ha a szerződés teljesítése során a  Vállakozó olyan körülménybe ütközik, mely meggátolná a
határidőkre történő teljesítést, akkor azt azonnal köteles írásban a Megrendelőnek jelezni, aki saját
belátása  szerint  indokolt  esetben  a  teljesítésre  halasztást  adhat  a  szerződés  egyéb  feltételeinek
változatlanul hagyása mellett.

14. Késedelmes  teljesítésnek  minősül,  ha  a  végleges  műszaki  átadás-átvételi  eljárásokra  jelen
szerződés  6.  pontjában  vállalt  befejezési  határidőkhöz,  illetve  a  20.  pontban  meghosszabbított
határidőkhöz képest később kerül sor.

15. A Vállakozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, a 6. pontban
vállalt  befejezési  határidőig,  illetve  a  20.  pontban  meghosszabbított  határidőig  nem vagy  nem
szerződésszerűen (késedelmesen vagy hibásan) teljesít. A kötbér mértéke naptári naponként 5.000
Ft.- (azaz ötezer forint), de legfeljebb a 7. ponban meghatározott vállakozói díj 50 %-a. Kötbér
fizetése esetén a számla összegét a késedelmi kötbérrel kell csökkenteni. A kötbér megfizetése a
Vállakozót a szerződés teljesítése alól nem mentesíti.

16. A Vállakozó nem köteles a kötbér megfizetésére, ha késedelmét működési körén kívül álló ok,
vagy bizonyíthatóan a Megrendelő cselekedete okozta.

17. A szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben okozott károkért a  Vállakozót kártérítési
kötelezettség terheli.

18. Ha  a  Vállakozó a  teljesítéssel  a  6.  pontban vállalt  befejezési  határidőhöz képest  15 napos
késedelembe  esik  –  a  20.  pontban  meghatározott  határidő  hosszabbítás  esetét  kivéve  –  a
Megrendelő jogosult mindenféle kártérítés nélkül a szerződés egyoldalú felmondására.

19. Amennyiben  a  Megrendelő a  kivitelezés  alatt  álló  munkát  leállítja,  köteles  az  elkészült
munkákat  3  napon  belül  átvenni  és  a  már  elvégzett  munkák  ellenértékét  a  Vállakozónak
megfizetni.

20. Jelen szerződést csak kétoldalúan és a törvényes képviselők által aláírt megállapodással lehet
módosítani, illetve kiegészíteni.

21. A Felek kijelentik, hogy minden vitás kérdést elsősorban egyeztetés, illetve egymás közötti
megállapodás útján kívánnak rendezni.
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22. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy – ha jogszabály kizárólagos illettékességet nem
állapít  meg  –  az  egyeztetés  eredménytelensége  esetén  az  e  szerződésből  eredő  perekben  a
Balassagyarmati Járásbíróság az illetékes.

23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés 5 (öt) oldalból áll,  4 (négy) eredeti, egymással teljesen egyező  példányban készült,
amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállakozót illeti.

Jelen  szerződést  a  szerződő  Felek annak  elolvasását  és  értelmezését  követően,  mint  akaratukkal
mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

Rétság, 2021.december…...

          …………………………………….        …………………………………
                    Megrendelő részéről      Vállakozó részéről
            Rétság Város Önkormányzata    Börzsöny-Forest Kft.

     képviseli képviseli
               Mezőfi Zoltán János polgármester        Kapitány János ügyvezető

…………………………………….
              Jogi ellenjegyző
              Jámbor Lajos

         jegyző

…………………………………….
           Pénzügyi ellenjegyző
                 Fodor Rita
         pénzügyi csoportvezető
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E S E T I  S Z A K V É L E M É N Y 
 
 
 
 

A 2651 Rétság Rákóczi út 53. szám előtt lévő 1 db. lucfenyő, a Nyárfa utca 5. szám 
alatti társasház déli oldala előtt lévő 3 db. keleti thuja és északi oldal előtt lévő 2 db.  
lucfenyő, valamint a Nyárfa utca 27. szám déli oldala előtt lévő 1 db.  nyírfa fakivá-
gási kérelemben szereplő (összesen 7 db.) faegyedek felülvizsgálata tárgyában. 

 
 
 

Megbízó : 
 
 
 

Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 
 
 

Jelen szakvélemény 11 oldalt,  3 db. térképmellékletet és 7 db. ábrát tartalmaz. 
 

 
 

Készült 2 sorszámozott példányban, ez az 1. sorszámú példány. 
 

 
 

 Készítette : 
 

Bakó Károly 
jogosult erdészeti szakszemélyzet 

nyilvántartási szám : 5416 
 
 

Kapják : 
 

1. Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
 

2. Irattár (2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.) 
 
 
 
Kelt.: Nagyoroszi 2021.11.22. 
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A vizsgálat tárgyát képező fák Rétság Város Közigazgatási területén (a Rákóczi út 53. szám 
előtt lévő 1 db. lucfenyő, a Nyárfa utca 5. szám alatti társasház déli oldala előtt lévő 3 db.  
keleti thuja és északi oldal előtt lévő 2 db.  lucfenyő, valamint a Nyárfa utca 27. szám déli 
oldala előtt lévő 1 db.  nyírfa) lévő élő fák egyedei, mely a Rétsági Önkormányzat kezelésé-
ben vannak. Ezen faegyedek kivágására lakossági fakivágási kérelmet nyújtottak be Rétság 
Város Polgármesteri Hivatalához. 
 
A kérelem elbírálása hatósági eljárás keretében folyik, mely során felkérést kaptam a kivágás-
ra kérelmezett fák jelenlegi állapotának vizsgálatára, a kivágás indokoltságának megállapítá-
sára vagy attól eltérő beavatkozási javaslat megtételére. 
 
A kérelemben szereplő 7 db. fa helyszíni szemléjét 2021.11.15-én Jávorka János alpolgármes-
ter Úr jelenlétében lefolytattam. A szemlén megállapítást nyert, hogy egy faegyednél sem 
szükséges kiegészíteni a vizsgálatot diagnosztikai akusztikus tomográfos műszer használatá-
val a fák állapotának megítéléséhez. Mind a 7 db. fa vizuálisan, kézi eszközökkel vizsgálható. 
A helyszíni szemlén rögzített állapotot leíró adatokat csoportos favizsgálati adatlapok formá-
jában, fényképfelvételekkel kiegészítve dokumentáltam. 
 
 
A fentiek alapján eseti szakvéleményemet az alábbiak szerint terjesztem elő. 
 
 
Vizsgálati módszer : 
 

a.) Helymeghatározás : 
 
 
A kivágási kérelmekben szereplő faegyedeket három csoportra osztottam elhelyezke-
dési helyük (utca, házszám szerint). A sorszámozást a Rákóczi út 53. szám előtt talál-
ható 1 db. lucfenyővel kezdtem, a Nyárfa utca 5. szám alatt lévő társasház északi olda-
la előtti 2 db. lucfenyővel és déli oldala előtti 3 db. keleti thujával folytattam, majd a 
Nyárfa utca 27. szám alatti társasház déli oldala előtt lévő 1 db.  nyírfával fejeztem be. 
A fák sorszámát a csatolt fényképeken feltüntettem így a vizsgált fák azonosíthatóak, 
összetéveszthetetlenek. 
 

b.) Leíró adatok : 
 
 

A fent említett faegyedekről a következő leíró adatok kerültek felvételre : 
 
- fafaj megjelölése latin névvel, 
- törzsátmérő 1,3 méter magasságban, centiméterben, 2 cm pontosságra kerekítve, 
- törzs magassága méterben egész számra kerekítve, 
- koronaátmérő méterben egész számra kerekítve, 
- famagasság méterben egész számra kerekítve, 
- fa térbeli elhelyezkedése, 
- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-módszer szerinti értékszámmal 

történő meghatározása, melynek értékei : 
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Gyökér vizuális osztályozás Osztályzat 

Láthatólag fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen 5 

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen 4 
A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal 

rendelkező termőhelyen 3 

A gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen kedvezőtlen termő-
helyen 2 

A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 
rendelkező termőhelyen 1 

 

Törzs vizuális osztályozás Osztályzat 

A törzs nem károsult 5 

Kismértékű károsodás (néhány felszíni seb) 4 

A törzs egyértelmű károsodása ( néhány felszíni seb és rothadási helyek) 3 
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély rothadási seb, korhadá-

sok) 2 

A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (oly mértékben, hogy statikai 
vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni) 1 

 

Korona vizuális osztályozás Osztályzat 
A korona formája(a fajra jellemzően)ép, a lombveszteség nem haladja meg a 

10 %-ot 5 

A lombveszteség 11-25 % közötti 4 

Jelentős lombveszteség, 26-50 % közötti 3 

Erős koronakárosodás, 50 % feletti 2 

Elhalt korona, teljes lombveszteség 1 
 
A helyszíni adatgyűjtést követően a vizsgálati adatok alapján a fa életképességi értékét szá-
moltam ki a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozás szerint. 
 

Életképesség értékelése Osztályzat 

A fa kitűnő állapotban van 5 

Beavatkozással még hosszú ideig megtartható 4 

A fa termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő 3 

Egy évtizeden belül lecserélendő 2 

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt (baleset vagy 
építmény-rongálás veszélye) 1 
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1. Rétság, Rákóczi út 53. szám (1 db. lábon álló lucfenyő)  
 

 

 
1. ábra 

 
 
A Rákóczi út 53. szám előtt található 1 db. lucfenyő áttekintő képe a Rákóczi útról nézve. 
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1. számú törzs (1-2. ábra) 
- fafaj  : Lucfenyő (Picea abies) 
- törzsátmérő  : 20 – 22 cm között 
- törzs magassága  : cca. 2,5 m 
- koronaátmérő  : cca. 4 – 5 m között 
- famagasság  : 12 – 14 m között 
- fa térbeli elhelyezkedése : Szemből nézve a bejárattól 

balra elhelyezkedő fenyő a bal oldali lakások ablakát erősen árnyalja. Ágai kb. 2,5 
és 7,5 méter magasságban körbeveszik az ott húzódó vezetékeket.  

- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-
módszer szerinti értékszámmal és életképesség értékelése a szakmai gyakorlatban 
alkalmazott pontozás szerint 

- gyökér  : 4 
- törzs  : 4 
- korona : 5 
- életképesség : 3 

 
2. ábra 

Korona Törzs Gyökfő 

 
Az egyed koronája ép, egészsé-
ges. A talajtól számítva kb. 2,5 
és 7,5 méter magasságban ágai 
körül ölelik az ott húzódó veze-
tékeket. A tömb bal oldalán 
lakókat a korona akadályozza a 
kilátásban, a csapadékot a lom-
bozat az ablakpárkányokra, egy 
részét a tetőre vezeti, így az 
ingatlan állagát is veszélyezteti. 

A törzsön korábbi felnyesés 
miatti gyantás bekorhadás látha-
tó, mely vélhetően közép mélyre 
hatol a fatestben. Fennáll a ví-
rus, - és baktériumfertőzés ve-
szélye, mely a fatest további 
korhadását idézheti elő. Ez a fa 
statikai állapotát erősen ronthat-
ja.  

A gyökfő a járda szélétől kb. 20 
cm-re helyezkedik el. A faegyed 
növekedése során az erősödő 
gyökérzet felnyomhatja a járda-
testet. A gyökfőn apróbb bekor-
hadások is láthatóak, mely szak-
szerű kezelés híján a gyökfő 
elkorhadásához vezethet, insta-
billá téve az egyedet. Fennáll az 
ingó és ingatlan tulajdon jövő-
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beli rongálódásának veszélye 

 
Vélemény : 
A fentiek alapján a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozást is figyelembe véve a fent leírt 
faegyed a termőhely által meghatározott életkora előtt lecserélendő, viszont a károkozás 
lehetősége miatt (baleset vagy építmény-rongálás veszélye) nagyon indokolt lenne az eltávolítá-
sa. 
 

2. Rétság, Nyárfa utca 5. szám (2 db. lucfenyő és 3 db. keleti thuja)  
 

 
3. ábra 
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A Nyárfa utca 5. szám északi oldalán és déli oldalán található 2 db. lucfenyő és 3 db. keleti 
thuja áttekintő képe a Nyárfa utca és az Iskola tér felől nézve. 
2-3. számú törzsek (3-4. ábra) 

- fafaj  : Lucfenyő (Picea abies) 
- törzsátmérők  : 20 – 24 cm között 
- törzs magasságok  : cca. 2,5 m 
- koronaátmérők  : cca. 4 – 5 m között 
- famagasságok  : 14 – 15 m között 
- fák térbeli elhelyezkedése : A társasház bejáratától 

nézve a jobb és bal oldalon helyezkednek el. Mindkét fenyő erősen árnyalja lakások 
ablakait, ágaik a csapadékot az ablakpárkányokra és a tetőre vezetik. Ágai kb. 7,5 
méter magasságban körbeveszik az ott húzódó telefonvezetéket, veszélyeztetve an-
nak épségét.  

- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-
módszer szerinti értékszámmal és életképesség értékelése a szakmai gyakorlatban 
alkalmazott pontozás szerint 

- gyökér  : 4 
- törzs  : 3 
- korona : 4 
- életképesség : 3 

4. ábra 
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4-5-6. számú 3 db. törzs (5. ábra) 

 
- fafaj  : Keleti thuja (Thuja Orientalis) 
- törzsátmérők  : 12 – 16 cm között 
- törzs magasságok  : cca. 1,5 m 
- koronaátmérők  : cca. 2 – 4 m között 
- famagasságok  : 5 – 6 m között 
- fák térbeli elhelyezkedése : Az épület mögötti járda 

előtt helyezkednek el az iskola tér irányába. Koronáik alul csonkoltak. A felső ága-
ik majdnem az épület tetejéig érnek, szintén beárnyalva az ott lakók ablakait. A 
thuják a ház falától kb. 3 méterre helyezkednek el. 

- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-
módszer szerinti értékszámmal és életképesség értékelése a szakmai gyakorlatban 
alkalmazott pontozás szerint 

- gyökér  : 4 
- törzs  : 3 

Korona Törzs Gyökfő 

 
A koronák egészségesnek 
mondhatóak, bár a természetes 
feltisztuláson felüli tűlevél elha-
lások már mutatkoznak. Ez 
vélhetően termőhelyi és sebzé-
sekből eredő keringési problé-
mára utalhat. A lombozat beár-
nyékolja az ingatlan ablakai és 
szintén csapadékvizet vezet a 
tetőre és az ablakpárkányokra. 

A törzsön a korábbi felnyesé-
sekből eredő göcsökből gyanta-
folyás látható. Mindkét egyed 
igyekszik lezárni a sebeket 
gyantával, de ennek ellenére a 
törzsek ki vannak téve a fertőzés 
veszélyének. Hosszútávon, hatá-
sos kezelés hiányában törzsek 
szerkezete (szíjács, geszt) meg-
gyengülhet. 

A gyökfő az ingatlan védőjárdá-
jától kb. 40-50 cm-re húzódik. 
Ezáltal a lucfenyő sekély gyö-
kérzete az épület védőjárdája 
alá, egészen az alapig hatol. 
Későbbi növekedés során a 
gyökerek megrepeszthetik a 
beton alapot és járdát. 
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- korona : 3 
- életképesség : 1 

 
5. ábra 

Korona Gyökér, törzs 

A koronák egészségesnek mondhatóak, bár a 
korábbi felnyesések miatt itt is látható a természe-
tes feltisztulástól erősebb mértékű lombelszára-
dás. A lombozat ugyan nem ér a lakótömb falá-
hoz, viszont erősen beárnyalja az ott lakók abla-
kait. Rövid időn belül lecserélendő lenne. 

A gyökfőn és a törzsön látható, össze nem forrt 
sérüléseken keresztül további fertőzésből adódó 
gyökérrothadás, illetve törzsgyengülés valószínű-
síthető. A törzseken több bekorhadt rész látható, 
mely már most gyengíti a fák statikai állapotát. 

 
Vélemény : 
A fentiek alapján javasolom a fent körülírt 2 db. lucfenyő és 3 db. keleti thuja  termőhely által 
meghatározott életkora előtti lecserélését, mert szintén fennáll a károkozás lehetősége (bal-
eset vagy építmény-rongálás veszélye). Pótlásukat alacsonyra növő díszcserjékkel lenne célsze-
rű megvalósítani, összhangban az ott élőkkel és városrendezési tervvel. 
 

3. Rétság, Nyárfa utca 27. szám (1 db. lábon álló közönséges nyír)  
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6. ábra 

 
A Nyárfa utca 27. szám mellett található 1 db. közönséges nyír áttekintő képe a Nyárfa utcáról 
nézve a Mikszáth út irányába. 

7. számú törzs (6-7. ábra) 
- fafaj  : Közönséges nyír (Betula Pendula) 
- törzsátmérő  : 26 – 30 cm között 
- törzs magassága  : cca. 4 m 
- koronaátmérő  : cca. 4 – 6 m között 
- famagasság  : 14 – 16 m között 
- fák térbeli elhelyezkedése : Az épület  déli sarka mel-

lett helyezkedik el, az ingatlan falától kb. 2 méterre. Koronája ép, az épület tetejé-
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től 2-3 méterrel nyúlik feljebb. A felső ágai egyrészt belógnak a lapos tető fölé, 
másrészt beleérnek az utcában húzódó felső vezetékbe. 

- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-
módszer szerinti értékszámmal és életképesség értékelése a szakmai gyakorlatban 
alkalmazott pontozás szerint 

- gyökér  : 4 
- törzs  : 2 
- korona : 3 
- életképesség : 1 

7. ábra 
Korona Törzs, gyökfő 

A korona ugyan ép, viszont a tető fölé hajlik, a 
ház falához ér. Ágai egy része beleér a közüzemi 
vezetékbe. Erős szél esetén veszélyeztetik a veze-
tékeket és az ingatlanokat is. A csapadékvizet az 
épület falára, tetejére és a jobbszélső lakások 
ablakaira vezetik  

A törzs erősen deformált. A faegyed ugyan pró-
bálja korrigálni ezt, súlypontba helyezni magát, de 
a stabilitását e rendellenesség csökkenti. Egy ko-
rábbi oldalág eltávolítás eredményeképp egy (cca. 
10x10 cm) korhadás látható kb. 1,8 m magasság-
ban. Ez nagy valószínűséggel mélyen a fatestbe 
hatol, gyengítve a fa statikai állapotát. A gyökfő a 
védőjárdától 50 cm-re helyezkedik el, rajta koráb-
bi sérülésekből fakadó korhadások vannak. 

 
 
 
 
Vélemény : 
A láthatólag fejlődési rendellenességgel kifejlődött faegyed statikailag nem biztonságos ezért 
figyelembe véve a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozást is a fent leírt faegyed sürgősen 
lecserélendő egyrészt állapota, másrészt és károkozás lehetősége miatt (baleset vagy építmény-
rongálás veszélye). 
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Összegzés : 
 
Összességében a szakvéleményben körülírt 7 db. közterületen lévő faegyed kivágása indokolt. 
Általános egészségi állapotuk és a közüzemi hálózatokban, lakóingatlanokban történő károko-
zás lehetősége miatt. Amennyiben a fent körülírt faegyedek kivágásra kerülnek - a hatályos 
törvényi előírásoknak megfelelően – alacsony növésű (lehetőleg örökzöld) cserje-, illetve fafaj-
tával javasolom azokat pótolni. 
 
 

Tisztelettel! 
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E S E T I  S Z A K V É L E M É N Y 
 
 
 
 
 

A 2651 Rétság Rákóczi út 55. szám alatti társasház nyugati oldala előtt lévő1 db. 
ezüstfenyő fakivágási kérelemben szereplő faegyed felülvizsgálata tárgyában. 

 
 
 
 

Megbízó : 
 

Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 
 
 
 
 
 

Jelen szakvélemény 8 oldalt, 1 db. térképmellékletet és 6 db fényképet (4 db. ábrát) tartal-
maz. 

 
 

Készült 2 sorszámozott példányban, ez az 1. sorszámú példány. 
 

 
 
 
 

Kapják : 
 

1. Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
 

2. Irattár (2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.) 
 
 
 
Kelt.: Nagyoroszi 2021.08.10. 

 
 
A vizsgálat tárgyát képező fa a Rétság Város közigazgatási területén a a Rákóczi út 55. szám 
alatt lévő társasház nyugati oldala előtti(1 db.  ezüstfenyő) közterületen lévő élő fa egyede, 
mely a Rétsági Önkormányzat kezelésében vannak. Ezen faegyed kivágására lakossági faki-
vágási kérelmet nyújtottak be Rétság Város Polgármesteri Hivatalához. 
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A kérelem elbírálása hatósági eljárás keretében folyik, mely során felkérést kaptam a kivágás-
ra kérelmezett fák jelenlegi állapotának vizsgálatára, a kivágás indokoltságának megállapítá-
sára vagy attól eltérő beavatkozási javaslat megtételére. 
 
A kérelemben szereplő 1 db. fa helyszíni szemléjét 2021.08.08-án lefolytattam. A szemlén 
megállapítást nyert, hogy a faegyednél nem szükséges kiegészíteni a vizsgálatot diagnosztikai 
akusztikus tomográfos műszer használatával a fák állapotának megítéléséhez. A fa vizuálisan, 
kézi eszközökkel vizsgálható. A helyszíni szemlén rögzített állapotot leíró adatokat csoportos 
favizsgálati adatlapok formájában, fényképfelvételekkel kiegészítve dokumentáltam. 
 
A fentiek alapján eseti szakvéleményemet az alábbiak szerint terjesztem elő. 
 
 
Vizsgálati módszer : 
 

a.) Helymeghatározás : 
 
A kivágási kérelemben szereplő faegyedet elhelyezkedési helye(utca, házszám) szerint 
jelöltem. A fát a csatolt fényképeken feltüntettem így a vizsgált fa azonosítható. 
 

b.) Leíró adatok : 
 

A fent említett faegyedekről a következő leíró adatok kerültek felvételre : 
 

- fafaj megjelölése latin névvel 
- törzsátmérő 1,3 méter magasságban, centiméterben, 2 cm pontosságra kerekít-

ve 
- törzs magassága méterben egész számra kerekítve 
- koronaátmérő méterben egész számra kerekítve 
- famagasság méterben egész számra kerekítve 
- fa térbeli elhelyezkedése 
- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-módszer szerinti értékszám-

mal történő meghatározása, melynek értékei : 
 
 

 

Gyökér vizuális osztályozás Osztályzat 

Láthatólag fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen 5 

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen 4 
A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal 

rendelkező termőhelyen 3 

A gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen kedvezőtlen termő-
helyen 2 

A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 
rendelkező termőhelyen 1 
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Törzs vizuális osztályozás Osztályzat 

A törzs nem károsult 5 

Kismértékű károsodás (néhány felszíni seb) 4 

A törzs egyértelmű károsodása ( néhány felszíni seb és rothadási helyek) 3 
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély rothadási seb, korhadá-

sok) 2 

A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (oly mértékben, hogy statikai 
vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni) 1 

 

Korona vizuális osztályozás Osztályzat 
A korona formája(a fajra jellemzően)ép, a lombveszteség nem haladja meg a 

10 %-ot 5 

A lombveszteség 11-25 % közötti 4 

Jelentős lombveszteség, 26-50 % közötti 3 

Erős koronakárosodás, 50 % feletti 2 

Elhalt korona, teljes lombveszteség 1 
 
 
 
A helyszíni adatgyűjtést követően a vizsgálati adatok alapján a fa életképességi értékét szá-
moltam ki a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozás szerint. 
 
 
 

Életképesség értékelése Osztályzat 

A fa kitűnő állapotban van 5 

Beavatkozással még hosszú ideig megtartható 4 

A fa termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő 3 

Egy évtizeden belül lecserélendő 2 

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt(baleset vagy 
építmény-rongálás veszélye) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Börzsöny - Forest Kft. 
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3. 

Adószám : 25994311-1-12 

Mobil : +36 20/553-3399 
Email :borzsonyforest@yahoo.com 

 
 

 
1. Rétság, Rákóczi út 55. szám (1 db. ezüstfenyő) 

 

 
 

1. számú ábra 

 
A Rákóczi út 55. szám előtt található 1 db. ezüstfenyő áttekintő képe, a 2. számú főút irányá-
ból a Nyárfa utca felé. 
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1. számú törzs (1. ábra) 
- fafaj : Szúrós luc (Picea Pungens ’Glauca’) 
- törzsátmérő : 20 – 22 cm között 
- törzs magassága : cca. 3-3,5 m 
- koronaátmérő : cca. 2 – 3 m között 
- famagasság : 10 – 12 m között 
- fa térbeli elhelyezkedése : Az épület előtt kb. 4 méter-

re helyezkedik el, NY-i irányba dől, kb. 10-15 fokkal.  
- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-

módszer szerinti értékszámmal és életképesség értékelése a szakmai gyakorlat-
ban alkalmazott pontozás szerint 

o gyökér  : 4 
o törzs  : 2 
o korona : 3 
o életképesség : 1 

 
2. számú ábra 

 
Korona 

 
Az egyed koronája csonkolt, esztétikátlan. A csonkolás helyén erős gyantafolyások láthatóak, melye-
ken keresztül rendkívül magas a fertőzés, majd az ebből eredő korhadás esélye. A fa egy ideig véde-
kezik, de hosszabb távon a gesztig hatoló gombás fertőzések rothadást idéznek elő. 
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3. számú ábra 
 

Törzs 

 
A törzsön korábbi korábbi, mechanikai sérülés, felgallyazás miatti sérülések helyén gyantás sebek 
(gyantafolyás) láthatóak, melyek a későbbiekben mélyre hatoló vírusos és gombás fertőzéseket fog-
nak okozni a fatestben. Ez a fa statikai állapotát erősen rontani fogja. 
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4. számú ábra 
 

Gyökfő 

 
A fa támasztó gyökerei ugyan még nem feszítik a mellette húzódó járda 
aszfaltját, de idővel az egyed növekedése során ez várható. Továbbá a fa 
erős dőlése déli irányban is kockázati tényező, mivel a fenyőfélék sekély 
gyökérzetűek(a talajréteg 20-30 cm mélységében kapaszkodnak), így szél-
sőséges környezeti behatásra az egyed ki is dőlhet.  
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Összességében a szakvéleményben körülírt 1 darabközterületen lévő ezüstfenyő kivágása 
indokolt. Egyrészt egészségi állapota, másrészt a közüzemi hálózatban (2. ábra), lakóingatlan-
ban történő károkozás,és nem utolsó sorban balesetveszély lehetősége miatt. Amennyiben 
nevezett ezüstfenyő kivágásra kerül - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően – alacsony 
növésű (lehetőleg örökzöld) cserje-, illetve fafajtával javasolom azokat pótolni. 
 
 

Tisztelettel! 
 

 
Bakó Károly 

jogosult erdészeti szakszemélyzet 
    nyilvántartási szám : 5416 
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E S E T I  S Z A K V É L E M É N Y 
 
 
 
 
 

A 2651 Rétság Rákóczi út 55. szám alatti társasház nyugati oldala előtt lévő1 db. 
ezüstfenyő fakivágási kérelemben szereplő faegyed felülvizsgálata tárgyában. 

 
 
 
 

Megbízó : 
 

Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 
 
 
 
 
 

Jelen szakvélemény 8 oldalt, 1 db. térképmellékletet és 6 db fényképet (4 db. ábrát) tartal-
maz. 

 
 

Készült 2 sorszámozott példányban, ez az 1. sorszámú példány. 
 

 
 
 
 

Kapják : 
 

1. Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
 

2. Irattár (2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.) 
 
 
 
Kelt.: Nagyoroszi 2021.08.10. 

 
 
A vizsgálat tárgyát képező fa a Rétság Város közigazgatási területén a a Rákóczi út 55. szám 
alatt lévő társasház nyugati oldala előtti(1 db.  ezüstfenyő) közterületen lévő élő fa egyede, 
mely a Rétsági Önkormányzat kezelésében vannak. Ezen faegyed kivágására lakossági faki-
vágási kérelmet nyújtottak be Rétság Város Polgármesteri Hivatalához. 
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A kérelem elbírálása hatósági eljárás keretében folyik, mely során felkérést kaptam a kivágás-
ra kérelmezett fák jelenlegi állapotának vizsgálatára, a kivágás indokoltságának megállapítá-
sára vagy attól eltérő beavatkozási javaslat megtételére. 
 
A kérelemben szereplő 1 db. fa helyszíni szemléjét 2021.08.08-án lefolytattam. A szemlén 
megállapítást nyert, hogy a faegyednél nem szükséges kiegészíteni a vizsgálatot diagnosztikai 
akusztikus tomográfos műszer használatával a fák állapotának megítéléséhez. A fa vizuálisan, 
kézi eszközökkel vizsgálható. A helyszíni szemlén rögzített állapotot leíró adatokat csoportos 
favizsgálati adatlapok formájában, fényképfelvételekkel kiegészítve dokumentáltam. 
 
A fentiek alapján eseti szakvéleményemet az alábbiak szerint terjesztem elő. 
 
 
Vizsgálati módszer : 
 

a.) Helymeghatározás : 
 
A kivágási kérelemben szereplő faegyedet elhelyezkedési helye(utca, házszám) szerint 
jelöltem. A fát a csatolt fényképeken feltüntettem így a vizsgált fa azonosítható. 
 

b.) Leíró adatok : 
 

A fent említett faegyedekről a következő leíró adatok kerültek felvételre : 
 

- fafaj megjelölése latin névvel 
- törzsátmérő 1,3 méter magasságban, centiméterben, 2 cm pontosságra kerekít-

ve 
- törzs magassága méterben egész számra kerekítve 
- koronaátmérő méterben egész számra kerekítve 
- famagasság méterben egész számra kerekítve 
- fa térbeli elhelyezkedése 
- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-módszer szerinti értékszám-

mal történő meghatározása, melynek értékei : 
 
 

 

Gyökér vizuális osztályozás Osztályzat 

Láthatólag fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen 5 

A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen 4 
A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal 

rendelkező termőhelyen 3 

A gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen kedvezőtlen termő-
helyen 2 

A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel 
rendelkező termőhelyen 1 
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Törzs vizuális osztályozás Osztályzat 

A törzs nem károsult 5 

Kismértékű károsodás (néhány felszíni seb) 4 

A törzs egyértelmű károsodása ( néhány felszíni seb és rothadási helyek) 3 
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély rothadási seb, korhadá-

sok) 2 

A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (oly mértékben, hogy statikai 
vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni) 1 

 

Korona vizuális osztályozás Osztályzat 
A korona formája(a fajra jellemzően)ép, a lombveszteség nem haladja meg a 

10 %-ot 5 

A lombveszteség 11-25 % közötti 4 

Jelentős lombveszteség, 26-50 % közötti 3 

Erős koronakárosodás, 50 % feletti 2 

Elhalt korona, teljes lombveszteség 1 
 
 
 
A helyszíni adatgyűjtést követően a vizsgálati adatok alapján a fa életképességi értékét szá-
moltam ki a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozás szerint. 
 
 
 

Életképesség értékelése Osztályzat 

A fa kitűnő állapotban van 5 

Beavatkozással még hosszú ideig megtartható 4 

A fa termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő 3 

Egy évtizeden belül lecserélendő 2 

Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt(baleset vagy 
építmény-rongálás veszélye) 1 
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1. Rétság, Rákóczi út 55. szám (1 db. ezüstfenyő) 

 

 
 

1. számú ábra 

 
A Rákóczi út 55. szám előtt található 1 db. ezüstfenyő áttekintő képe, a 2. számú főút irányá-
ból a Nyárfa utca felé. 
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1. számú törzs (1. ábra) 
- fafaj : Szúrós luc (Picea Pungens ’Glauca’) 
- törzsátmérő : 20 – 22 cm között 
- törzs magassága : cca. 3-3,5 m 
- koronaátmérő : cca. 2 – 3 m között 
- famagasság : 10 – 12 m között 
- fa térbeli elhelyezkedése : Az épület előtt kb. 4 méter-

re helyezkedik el, NY-i irányba dől, kb. 10-15 fokkal.  
- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-

módszer szerinti értékszámmal és életképesség értékelése a szakmai gyakorlat-
ban alkalmazott pontozás szerint 

o gyökér  : 4 
o törzs  : 2 
o korona : 3 
o életképesség : 1 

 
2. számú ábra 

 
Korona 

 
Az egyed koronája csonkolt, esztétikátlan. A csonkolás helyén erős gyantafolyások láthatóak, melye-
ken keresztül rendkívül magas a fertőzés, majd az ebből eredő korhadás esélye. A fa egy ideig véde-
kezik, de hosszabb távon a gesztig hatoló gombás fertőzések rothadást idéznek elő. 
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3. számú ábra 
 

Törzs 

 
A törzsön korábbi korábbi, mechanikai sérülés, felgallyazás miatti sérülések helyén gyantás sebek 
(gyantafolyás) láthatóak, melyek a későbbiekben mélyre hatoló vírusos és gombás fertőzéseket fog-
nak okozni a fatestben. Ez a fa statikai állapotát erősen rontani fogja. 
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4. számú ábra 
 

Gyökfő 

 
A fa támasztó gyökerei ugyan még nem feszítik a mellette húzódó járda 
aszfaltját, de idővel az egyed növekedése során ez várható. Továbbá a fa 
erős dőlése déli irányban is kockázati tényező, mivel a fenyőfélék sekély 
gyökérzetűek(a talajréteg 20-30 cm mélységében kapaszkodnak), így szél-
sőséges környezeti behatásra az egyed ki is dőlhet.  
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Összességében a szakvéleményben körülírt 1 darabközterületen lévő ezüstfenyő kivágása 
indokolt. Egyrészt egészségi állapota, másrészt a közüzemi hálózatban (2. ábra), lakóingatlan-
ban történő károkozás,és nem utolsó sorban balesetveszély lehetősége miatt. Amennyiben 
nevezett ezüstfenyő kivágásra kerül - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően – alacsony 
növésű (lehetőleg örökzöld) cserje-, illetve fafajtával javasolom azokat pótolni. 
 
 

Tisztelettel! 
 

 
Bakó Károly 

jogosult erdészeti szakszemélyzet 
    nyilvántartási szám : 5416 
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1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Karbantartási‐javítási szerződés jóváhagyása (GlobDent Kft.) 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. december 14‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Képviselő-testület a november 30-i ülésen döntött arról, hogy a jogszabályon alapuló amalgán sze-
paráló berendezés kötelező karbantartását megrendeli a GlobDent Kft-től.  
 
A karbantartási munkára a szerződés-tervezet megérkezett, melyet jóváhagyásra előterjesztek. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 08. 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
2021. november 30‐i ülésen döntés a karbantartás megrendeléséről 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

2021. évi költségvetési rendelet 
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4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az amalgán szeparáló kar-
bantartási-javítási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Fogorvosi Szolgálat amalgán szeparáló készülék karbantartási-
javítási szerződését jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
 
 
Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



GlobDent Korlátolt Felelősségű Társaság 
2600. Vác, Szélső sor 43.sz. 

Tel.: +36-27/502-800 Mobil.: +36-20/9321-676 
Email: balazs.kovacs@globdent.hu   www.globdent.hu 

 
 

 
KARBANTARTÁSI - JAVÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
 Amely létrejött egyrészt    
Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20 
Adószám: 15735492-2-12 
Képviseli: Jámbor Lajos Továbbiakban mint megrendelő,  
másrészt  
GlobDent Kft. Vác, Szélső sor 43.  
Adószám: 12131019-2-13.  
Képviseli : Kovács Balázs Továbbiakban mint vállalkozó között. 
 
Szerződés Száma  : 20211203. 
Szerződéskötés ideje  : 2021. december 3. 
Szerződés tárgya  : A megrendelő tulajdonában levő alábbi eszköz javítása, 
karbantartása, amalgám szeparáló beépítése: 
 
       Sirona C4+ Fogászati berendezés komplett 1 db 
       
 
1. A Vállakozó vállalja, hogy a tárgyban megnevezett berendezésen a szükséges beépítést, 

karbantartási munkákat elvégzi. 
2. Az elvégzendő munkák: 

- berendezés szűrőinek tisztítása 
- kézidarabok nyomás és fordulat ellenőrzése, helyes beállítása 
- kompresszor kondenzvíz leengedése 
- C4+ karbantartó szet beépítése  
- anyagmentes javítások elvégzése (kivéve a karbantartó szet -ben szereplő anyagok), a 

berendezések helyes működésének ellenőrzése. 
- amalgám beépítő szet beéípítése 

3. A javítási napot kölcsönösen megbeszéltek alapján állapítjuk meg. 
4. Meghibásodás esetén a vállalkozó a hiba bejelentésétől számítva 48 órán belül megjelenik 

és megkezdi a hiba javítását. Az ilyen munkákat a vállalkozó külön számlázza, munkalap 
alapján. 

 
    
 
5. Amalgám szeparáló beépítési díj:  790.000.- Ft + Áfa = 1.003.300.- Ft 

Sirona C4+ karbantartó szet beépítés: 120.000.- Ft + áfa= 152.400.- Ft 
 
 
 

 



Fizetési feltételek: 
 
6.  A vállalkozó jogosult a Megrendelő felé a szerződés szerinti összeget az elvégzett 

munka után számlázni. 
7.  A szerződés összege tartalmazza a 2. Pontban leírt munkálatokat. 
8. A cserélt alkatrészek, részegységek, valamint a meghibásodás esetén történt 
 kiszállások külön számlázandók. 
9. A megrendelő köteles a számlát kézhezvételtől számított 20 munkanapon belül 
 kiegyenlíteni. Ha ez nem történik meg úgy késedelmi kamatot számítunk fel, mely a 
 jegybanki alapkamat kétszerese. 
 
Egyéb feltételek: 
 
10. A szerződés az aláírásakor meghatározott napon lép életbe. 
11. A szerződést módosítani csak mindkét fél beleegyezésével, írásban lehetséges. 
12. A szerződés 2021. December 03-tól visszavonásig érvényes. 
 
 
 
Vác.  2021. December 03. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  Vállalkozó     Megrendelő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              GlobDent Kft. H-2600 Vác, Szélső sor 43. Tel.:0036-27/502-800 Mobil.:0036-20/9321-676 
  Adószám: 12131019-2-13  Bank.: Budapest Bank Rt. 10103898-55594845-00000007 

   A Siemens csoporthoz tartozó Sirona Dental Systems GmbH. Hivatalos Magyarországi Képviselője 
        www.globdent.hu      
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária           

Egyedi előfizetői szerződés jóváhagyása – Polgármesteri Hivatal internet 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2021. december 14‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Informatikusunk jelezte, hogy az „internet piacon” a jelenlegi szolgáltatónknál jóval olcsóbb (-50%), 
viszont sokkal gyorsabb Internet előfizetésre van lehetőségünk.  
 
E lehetőséggel élni kívánunk, ezért informatikusunk kért egy szerződés-tervezetet a szolgáltatótól. 
 

„Tisztelt Ügyfélszolgálat! 
 

‐  Név:                      Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
‐  Adószám:           15451615‐1‐12 
‐  Cím:                      2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
‐  Szolgáltatás:      1000 Mbps/1000 Mbps (garantált: 300 Mbps/50 Mbps) 
‐  Hűségidő:           2 év 
‐  FIX IP cím:           Igen 
‐  Havi díj:               10.400 Ft+ÁFA/hó 
‐  Telepítési díj:     a 2 éves hűségidő miatt nem kerül felszámításra 
‐  Kapcsolattartó: Rózsa Attila 
‐  Kapcst.email:    email@rozsaattila.hu 
‐  Kapcst.tel.:         +36303870607 

 
Várom az előfizetési szerződést.” 

 
  
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 08. 
 
 
   Fodor Rita Mária 

                                                                                     Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezető  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

2021. évi költségvetési rendelet 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta  Rétsági Polgármesteri Hi-
vatal részére kötendő, internet szolgáltatási egyedi előfizetői szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Jámbor Lajos jegyzőt a szerződés aláírására. 
A korábbi szolgáltatóval kötött szerződést e szerződés aláírásával egyidejűleg fel kell 
mondani.  
 
Határidő: 2021. december …. 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



NYILATKOZAT TELEKOM ÉS T-SYSTEMS KAPCSOLATTARTÓI ADATOKRÓL, 
MEGHATALMAZÁS 
 
A Magyar Telekom Nyrt. és a T-Systems Magyarország Zrt. (a továbbiakban Magyar Telekom és T-Systems vagy együttesen Szolgáltató) által 
nyújtott elektronikus hírközlési és annak nem minősülő egyéb szolgáltatásokkal összefüggő szerződésekkel kapcsolatos eljárásokra  
 
ÜGYFÉL (Elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében Előfizető/Szoftverhasználatra kötött szerződések esetében Használó) 
Név:   

Székhely:   

Adószám:   

Cégjegyzékszám:   

Rövidített cégnév*:   

 
* A Magyar Telekom és T-Systems üzleti portálra történő belépéshez szükséges felhasználói azonosító képzéséhez szükséges. A felhasználói 
azonosító formátuma: felhasznalo@rovidcegnev. A rövid cégnév 5-20 karakter lehet, kisbetűt és számot tartalmazhat, és nem kezdődhet 
számmal. Amennyiben olyan rövidített cégnevet ad meg, amely már használatban van, munkatársunk automatikusan az Ön által megadott 
rövidített cégnév után numerikus 1-es karaktert rögzít, biztosítva ezzel az Ön cégnevének egyediségét. Amennyiben az Ön cége részére már 
korábban rögzítésre került egy rövid cégnév, úgy az változatlanul él tovább, nem írjuk felül az Ön által jelen nyilatkozatban megadott rövidített 
cégnévvel. 
 

ÜGYFÉL TÖRVÉNYES KÉPVISELETÉRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ(K)RE VONATKOZÓ ADATOK  (mindkét adat kitöltésére együttes 

cégaláírói jog esetén van szükség.)      

Név**:       Név**:    

Anyja neve**:      Anyja neve**:  

Születési idő**:      Születési idő**:  

Lakcíme:      Lakcíme:   

Mobil telefonszám:       Mobil telefonszám:   

E-mail cím:       E-mail cím:   

 

Együttes cégaláírás:  

 Igen  Nem 

** adatok kitöltés kötelező 

ÜGYFÉL ÁLTAL MEG JELÖLT TELEKOM ÉS T-SYSTEMS KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYE (megegyezhet az aláírásra jogosult személyével) 

(a továbbiakban Kapcsolattartó) 

Név:   

Anyja neve:  

Születési idő:  

Lakcíme:  

 

KAPCSOLATTARTÁSRA SZOLGÁLÓ ELÉRHETŐSÉGEK***(megegyezhet az aláírásra jogosult személy kapcsolattartói adataival) 

E-mail cím:  

Mobil telefonszám: 

 

*** A kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket abból a célból bocsátom a Szolgáltató rendelkezésére, hogy elsődleges kapcsolattartási 
pontként és értesítési címként szolgáljon az ügyfélként megjelölt társaság és a Magyar Telekom, illetve a T-Systems között (amely azonban 
nem zárja ki, hogy a Szolgáltató a jogszabályban megjelölt egyéb csatornákon is megkeresse, tájékoztassa az ügyfelet). A Kapcsolattartásra 
szolgáló elérhetőségekről az Ügyfél, vagy az általa meghatalmazott Kapcsolattartó rendelkezik. Kizárólag belföldi mobil telefonszám adható 
meg.  
 

TELEKOM és T-Systems KAPCSOLATTARTÓ ÉS JOGKÖRE: az Ügyfél nevében, illetve annak meghatalmazottjaként jár el, a Magyar Telekom 
és T-Systems ügyfél-kiszolgálási csatornáin (Online rendszerek, Call Center, E-mail Contact Center, Telekom üzletek), jogosult az Ügyfél 
nevében, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal, forgalmazott termékekkel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. A Magyar Telekom 
és T-Systems online portálján az ügyintézéshez további hozzáféréseket és eljárási jogosultságokat oszthat ki az Ügyfél által meghatározott 
eljáró személyeknek, meghatározhatja azok jogosultsági szintjét, továbbá jogosult az Ügyfél nevében bármely ügyfélszolgálati csatornán 
keresztül a Szolgáltató által forgalmazott eszközt, előfizetést szolgáltatást megrendelni, lemondani és változtatni; kezdeményezheti az Ügyfél 
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valamennyi, Szolgáltatóval kötött szerződése alapján igénybe vett szolgáltatás és annak paraméterei módosítását, megváltoztathatja az Ügyfél 
kapcsolattartásra közölt elérhetőségeit, továbbá bármely ügyfélszolgálati, illetve a számlával kapcsolatos ügyben az Ügyfél nevében eljárhat.  
 
AZ ÜGYFÉL NYILATKOZATA A KAPCSOLATTARTÓ MEGHATALMAZÁSÁRA VONATKOZÓAN: 
Alulírott, mint a fent megjelölt Ügyfél képviseletre jogosult vezető tisztségviselő (törvényes képviselő) meghatalmazom az általam fent 
megnevezett Kapcsolattartót a jelen dokumentumban megjelölt tevékenységek (teljes körű Magyar Telekom és T-Systems kapcsolattartás) 
vonatkozásában arra, hogy az Ügyfél nevében teljes jogkörben eljárjon. Jelen meghatalmazás visszavonásig érvényes. A meghatalmazás 
visszavonásáról az Ügyfél törvényes képviseletére jogosult személy(ek) köteles(ek) a Magyar Telekomot vagy a T-Systems-et haladéktalanul 
írásban értesíteni. Az értesítés elmaradásával, vagy a nem megfelelő értesítéssel összefüggő jogkövetkezményekért a Szolgáltató nem tartozik 
felelősséggel. A Szolgáltató nem felel azért, ha a Kapcsolattartó a meghatalmazásának keretein túlterjeszkedik, vagy egyébként az Ügyfél 
érdekeivel ellentétesen jár el. A Kapcsolattartó tevékenységéért az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik. 
 
AZ ÜGYFÉL KAPCSOLATTARTÓ ELJÁRÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB NYILATKOZATAI: 
Elfogadom, hogy a Szolgáltató a továbbiakban a fenti kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeken értesíthet az Ügyfél és a Szolgáltató között 
már létrejött elektronikus hírközlési és annak nem minősülő egyéb szolgáltatásokkal, ajánlatokkal kapcsolatban. Az értesítés e módját 
elfogadom és tudomásul veszem, hogy a kapcsolattartási elérhetőségekre megküldött értesítések személyes adatokat és bizalmas 
információkat is tartalmazhatnak. Feljogosítom továbbá a Szolgáltatót, hogy ezekről az elérhetőségekről az Ügyfél által tett megrendelést, 
igénybejelentést, szerződésmódosítási igényt fogadjon el az ÜÁSZF-ben rögzítettek szerint. 
Elfogadom, hogy a Szolgáltató nem köteles és nem jogosult a jelen nyilatkozatban „Telekom és T-Systems Kapcsolattartó”-ként 

meghatalmazott személy valamint az általa megadott további felhasználó személyek ügyenkénti eljárási jogosultságainak vizsgálatára. 

Elfogadom továbbá, hogy a fenti kapcsolattartásra megadott elérhetőségekről érkező igények, bejelentések, egyéb kommunikáció esetében 

a Szolgáltató nem köteles vizsgálni a bejelentő jogosultságát és a bejelentés érvényességét! 

Elfogadom, hogy a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek változásáról az Ügyfél köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A 
kapcsolattartási elérhetőségben bekövetkezett változások bejelentésének elmulasztásával összefüggő vagy abból eredő 
jogkövetkezményekért, károkért az Ügyfél felel. 
 

Jelen meghatalmazás és nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy jelen Meghatalmazás és nyilatkozat aláírását megelőzően a 
kapcsolattartásra vonatkozó, a Magyar Telekommal, illetve a T-Systemssel közölt nyilatkozataim és adataim a jelen Meghatalmazás és 
nyilatkozatban foglaltak szerint módosulnak, vagy kiegészülnek.  
 
A kapcsolattartói adatok a nyilatkozat kitöltését és visszaküldését követően válnak érvényessé, a Szolgáltató általi kézhezvételtől számított 15 
munkanapon belül.  
Kérjük az Ön által megadott adatokat tartalmazó nyilatkozatot postai úton szíveskedjék visszaküldeni ügyfélszolgálatunk részére. (1519 
Budapest, Pf. 434) 
Az Ügyfél által megadott kapcsolattartásra szolgáló e-mailcímet a Kapcsolattartó szabadon módosíthatja, annak ellenőrzésére a Szolgáltató 
nem jogosult. A Kapcsolattartó személyének, illetve telefonszámának módosítása azonban csak cégszerűen aláírt új Meghatalmazás és 
nyilatkozat vagy lemondó nyilatkozat Szolgáltató részére történő benyújtását követően történhet meg. 
 
 
Kelt:  
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok 
a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
 
 

Ügyfél törvényes képviselője 

 
 
 
 
 
 
 

Ügyfél törvényes képviselője 
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ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
Ahol jelen dokumentum az Eht. rövidítést tartalmazza, ott ezen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényt, ahol pedig az Eszr. rövidítést 
tartalmazza, ott ezen a az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020. (XII.21.) NMHH rendeletet kell érteni. 
 
I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 
Az előfizetői jogviszonyt  
1. jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS – általános rendelkezések,  
2. „EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS – általános rendelkezések SZOLGÁLTATÁSI ÉS DÍJAZÁSI MELLÉKLET ÜZLETI 
ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE” elnevezésű dokumentum,  
3. ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÜZLETI ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE, 
4. NYILATKOZAT TELEKOM KAPCSOLATTARTÓI ADATOKRÓL, MEGHATALMAZÁS, 
5. Akcióban történő részvétel esetén AKCIÓS MELLÉKLET, 
6. Domain név regisztrációs szolgáltatás igénylőlap és módosító adatlap Üzleti Net csomag mellett 
7. Üzleti vezetékes hang díjcsomag akciós ajánlat - 50%-os havidíj-kedvezmény az első 3 hónapban 2 éves határozott tartamú szerződéskötéssel 
8. továbbá a www. telekom.hu-n elérhető, a Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozóan Üzleti Előfizetők részére (rövid neve: Üzleti ÁSZF, ÜÁSZF) szabályozza.  
 
Csak azon mellékletek képezik a jelen előfizetői szerződés részét, amelyek azon szolgáltatásra, díjcsomagra, kedvezményre, eszközre vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmazzák, amelyekre az Előfizető a Jelen egyedi előfizetői  szerződésben szerződik. 
 
II. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁS (c): 
A szolgáltatást, a díjcsomag megnevezését, az Előfizető által kért szolgáltatásokat, az előfizetői hozzáférési pont helyét jelen  EGYEDI ELŐFIZETŐI 
SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, illetve az I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím 2.,  4.  pont szerinti MELLÉKLETEK 
tartalmazzák. (ca); 
 

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS– ÁLTALÁNOS 
RENDELKEZÉSEK VEZETÉKES SZOLGÁLTATÁSRA – ÜZLETI ELŐFIZETŐ RÉSZÉRE 

SZOLGÁLTATÓ ADATAI ELŐFIZETŐ ADATAI 

MAGYAR TELEKOMNYRT. 
ADÓSZÁM: 10773381-2-44 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg. 01-10-041928 
SZÉKHELY: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 
POSTACÍM: 1519 Budapest, Pf. 434. 
INTERNETES HONLAP CÍME: www.telekom.hu 
Kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség a 
Szolgáltató részéről: 
Név: Központi Ügyfélszolgálat 
Postacím: 1276 Budapest Pf. 1400 
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HIBABEJELENTŐ : 
1400 (a hét minden napján, 0-24 óráig a Magyar Telekom 
vezetékes és mobil hálózatából díjmentesen hívható) 
E-mail cím: uzleti@telekom.hu  
a továbbiakban Szolgáltató, másrészről 
 
Értékesítő neve: _________________________ 

Értékesítő azonosítója: _ _________________  

ELŐFIZETŐ CÉGSZERŰ ELNEVEZÉSE:  
SZÉKHELYE:  
ADÓSZÁMA:  
CÉGJEGYZÉK SZÁMA:  
 
LÉTESÍTÉSI CÍM: 
 
SZÁMLÁZÁSI CÍM: 
 
KAPCSOLATTARTÁSRA ALKALMAS ELÉRHETŐSÉGEK: 
KAPCSOLATTARTÓ NEVE:  
AZONOSÍTÓ OKMÁNYÁNAK TÍPUSA: 
AZONOSÍTÓ OKMÁNYÁNAK SZÁMA: 
E-MAIL CÍM:  
TELEFONSZÁM:  
   

 

 Az MT (Magyar Telekom) ügyfél azonosító egy 9 számjegyből álló egyedi számsor. Weboldalunkon vagy 
ügyfélszolgálatunkon történő érdeklődés, illetve szolgáltatás megrendelése esetén az MT ügyfél 
azonosítóval és az ehhez kapcsolódó egyedi ügyfélszintű jelszóval tudja azonosítani magát. 

MT ügyfél-azonosító  

 

http://www.telekom.hu/
mailto:uzleti@telekom.hu
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Amennyiben rendelkezik már vezetékes szolgáltatással, ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító, amelyre a telepítést kéri (pl. kapcsolási szám, áramköri 
azonosító, IPTV azonosító): …………………………………………………………………………………. A szolgáltatás azonosító megtalálható a számlán. 
A szerződés létrejöttének feltétele, hogy a jelen egyedi előfizetői szerződés tárgyát képező új vezetékes szolgáltatás Előfizetője és a már meglévő vezetékes 
szolgálttás Előfizetője megegyezik. Amennyiben az adott hozzáférési címen működő vezetékes szolgáltatás előfizetője eltér a jelen egyedi előfizetői szerződés 
előfizetőjétől, úgy a hozzáférési  címen már működő vezetékes szolgáltaás előfizetőjének írásban kell nyilatkoznia arról, hogy hozzájárul az új megrendeléshez. A 
hozzájárulás formanyomtatványát kérje ügyfélszolgálatunkon 

Telefon 

 Új telefonvonal megrendelés az alábbi hozzáférés típuson 
 Díjcsomagváltás az alábbi hozzáférés típuson 
 Meglévő telefonvonal és szolgáltatás megtartása az alábbi hozzáférés típuson 

 

Hozzáférés típusa: 
 meglévő analóg (csak meglévő telefonvonal megtartása esetén) 
 meglévő BUSINESS VOICE CLASSIC2 PMP (csak meglévő telefonvonal megtartása esetén) 
 meglévő BUSINESS VOICE CLASSIC2 PP0 (csak meglévő telefonvonal megtartása esetén) 
 meglévő BUSINESS VOICE CLASSIC2 PP10 (csak meglévő telefonvonal megtartása esetén)  
 Egycsatornás Digitális telefon (VoIP) 
 Egycsatornás Kábeltelefon (VoCa) 
 Kétcsatornás Digitális telefon (DUAL VoIP) 
 Kétcsatornás Kábeltelefon (Dual VoCa) 
 Egycsatornás Analóg telefon 

 

Igényelt díjcsomag:    

 Bázis  határozatlan   
 NO LIMIT Belföld  1 év  2 év  határozatlan   
 NO LIMIT Belföld és Nemzetközi  1 év  2 év  határozatlan   

 Üzleti 300 perc*  1 év  2 év  határozatlan   
*BUSINESS VOICE CLASSIC2PP szolgáltatáshoz nem igényelhető  
Internet 

 Új internet szolgáltatás 
 Meglévő internet szolgáltatás módosítása 

 
 Üzleti Net Plusz  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 150/5  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 150/50  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 300/20  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 300/75  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 500/22  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 1000/25*  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 1000/200*  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 1000/1000*  1 év  2 év  határozatlan 
 Üzleti Net 2000/1000*  1 év  2 év  határozatlan 

* Üzleti Okoswifi csomag vásárlása esetén az Üzleti Wi-Fi asszisztencia szolgáltatás havidíja 100%-ban kedvezményezésre kerül 
 

FIX IP 

Üzleti Net Plusz; Üzleti Net 150/5; Üzleti Net 150/50 esetén  FIX IP – 3000 Ff + 27% ÁFA 

Üzleti Net 300/20; Üzleti Net 300/75 esetén  FIX IP – 2000 Ff + 27% ÁFA 

Üzleti Net 500/22 esetén  FIX IP – 1000 Ff + 27% ÁFA 

Üzleti Net 1000/25; Üzleti Net 1000/200; Üzleti Net 1000/1000; Üzleti Net 2000/1000 esetén  FIX IP – díjmentes 

Igényelt bejelentkezési azonosító:………………………………………………………………. 

 Aldomain-es levelezési- és webtárhely szolgáltatást igényelek*.  
Igényelt aldomain**:…………………………… 

 Domain név csomagot rendelek (Az Üzleti Net szolgáltatáscsomagok 1 darab domain név szolgáltatást tartalmaznak!)*** 
 Meglévő ………………………………….  domain-emet használom**** 

*Az Üzleti Net szolgáltatásokhoz postafióknév@*******.t-online.hu típusú aldomaines e-mail szolgáltatás www.*******.t-online.hu típusú webtárhely szolgáltatás 
tartozik.  
Webtárhelyét a https://honlap.t-online.hu regisztrációs honlapon állíthatja be.  
Az aldomain 2 - 24 karaktert, az angol ABC kisbetűit, számokat, (de számmal nem kezdődhet), kötőjelet, aláhúzást tartalmazhat.  
A vezérlőpanelt a postmaster belépési azonosító segítségével érheti el, amit Internet hozzáférési azonosítójával és jelszavával együtt postán juttatunk el Önhöz. 
**Az igénybe vett aldomaint a Magyar Telekom Nyrt. felhasználhatja saját céljára, ebben az esetben másik aldomaint igényelhet a szerződő fél. 
***Jelen szolgáltatási szerződés mellé csatolni kell a kitöltött domain név Igénylőlap nyomtatványt.  
****Jelen szolgáltatási szerződés mellé csatolni kell a domain névhez fűződő jogosultságot tartalmazó dokumentumot, a karbantartást igazoló szerződést, az 
előfizető képviselője aláírási címpéldányának másolatát és abban az esetben, ha a felhasználni kívánt domain másnak a tulajdonában van, akkor azt a teljes 

http://www.*******.t-online.hu/
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bizonyító erejű dokumentumként funkcionáló meghatalmazást, mely a domain név jelen szerződésben rögzítettek szerinti felhasználására feljogosítja az Előfizetőt. 
Más szolgáltatótól történő domain név áthozatala esetén domain név csomag előfizetése szükséges. 

 
Televízió 
Üzleti IPTV 
Díjcsomag Igényelt végpontok száma Szerződés tartama 

 Üzleti Nyilvános IPTV Alap HD* csomag …..….db  1 év  2 év  határozatlan 

 Üzleti Nyilvános IPTV Extra HD* csomag …..….db  1 év  2 év  határozatlan 
 

* A HD csomag adhatóságának feltétele a megfelelő hálózati,műszaki képesség. Képesség hiányában SD csomagot biztosít a Szolgáltató 
 

Üzleti SAT TV    

Díjcsomag Igényelt végpontok száma Szerződés tartama 
 Üzleti Nyilvános SAT TV Alap HD csomag …..….db  1 év  határozatlan 
 Üzleti Nyilvános SAT TV Extra HD csomag …..….db  1 év  határozatlan 

 

 

 
Magenta 1 Business kedvezménycsomag: 
 
A Magenta 1 Business kedvezménycsomagot a Szolgáltató azon új vagy már szerződött Üzleti Előfizetője igényelheti, aki ugyanazon Előfizetőként (azonos 
adószámmal) az Üzleti ÁSZF 11. Sz. mellékletében meghatározott feltételek szerint vesz igénybe a kedvezményhez szükséges legalább egy mobil- és 
legalább egy vezetékes (hang / internet / TV) szolgáltatást, ezen szolgáltatásokra hatályban lévő Előfizetői szerződésekkel rendelkezik.  
 Amennyiben az Előfizető a Magenta 1 Business kedvezménycsomagba olyan szolgáltatást von be a kedvezménycsomag feltételei szerint, amelyre 
vonatkozóan egyéni előfizetőként történő kezelését kérte, az egyéni előfizetőként igénybe vett szolgáltatásra a Magyar Telekom Nyrt. Lakossági 
előfizetőknek nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó Általános szerződési feltételei irányadók. 
 
A Magenta 1 Business kedvezménycsomag igénybevételéhez szükséges díjcsomagokat, a bevont szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményeket, a nem 
elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó kedvezményeket, a vezetékes szolgáltatások létesíthetőségével kapcsolatos rendelkezéseket, az átírás, 
áthelyezés feltételeit, számlainformációkat, a kedvezmény szünetelésére, felbomlására irányadó feltételeket, a kedvezménycsomag megszűnésére 
vonatkozó rendelkezéseket az Üzleti ÁSZF 11. sz. melléklete tartalmazza.  
A nem elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan a Magyar Telekom Partnere által biztosított szolgáltatás esetén a Partner adott szolgáltatásra 
vonatkozó feltételei, Magyar Telekom Informatikai szolgáltatások esetén pedig a Magyar Telekom Informatikai Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződéses 
Feltételei ( IÁSZF) irányadók. 
A Magenta 1 Business kedvezménycsomag más, Üzleti Előfizetők részére kínált kedvezménnyel, valamint az egyéni előfizetők részére a Lakossági ÁSZF-
ben kínált kedvezményekkel nem vonható össze, ezek egyidejűleg nem érvényesülnek. 
A bevont szolgáltatásokra vonatkozó szerződések határozott tartamának lejártát követően, amennyiben a kedvezmény igénybevételéhez szükséges 
szolgáltatásokra és díjcsomagokra vonatkozó egyéb feltételek továbbra is fennállnak, a Magenta 1 Business kedvezménycsomag a lejáratot követően is 
érvényben marad annak bármely okból történő felbomlásáig. 

 
A szolgáltatás megkezdésének határideje (cb): 
Amennyiben a megkötött előfizetői szerződés alapján a szolgáltatást létesíteni szükséges, az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 
tárgyát képező szolgáltatás nyújtásához szükséges előfizetői hozzáférési pont kiépítését a Szolgáltató általában — amennyiben a szerződéskötés ÜÁSZF-
ben meghatározott feltételei teljesülnek, nincs műszaki akadálya a létesítésnek és a szerződés a felek között létrejön — a Felek eltérő megállapodása 
hiányában legfeljebb az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS létrejöttétől számított 30 napon belül vállalja. 
Az I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK cím 2., 4. pont szerinti MELLÉKLETEK, illetve az ÜÁSZF egyes szolgáltatásokra 
vonatkozó mellékletei tartalmazhatnak eltérő létesítési határidőt, ebben az esetben ezen eltérő határidő lesz az irányadó. 
A szolgáltató az előfizetői hozzáférési pontot a választása szerinti műszaki hozzáférés típuson, helyhez kötötten helyezi el, figyelembe véve az Előfizető által 
igényelt létesítési helyen a Szolgáltató rendelkezésére álló műszaki lehetőségeket, és technológiai megvalósíthatóságot. Amennyiben az Előfizető által 
igényelt szolgáltatás sajátosságai okán az igény csak bizonyos hozzáférés típuson teljesíthető, akkor a Szolgáltató ennek, és a műszaki teljesíthetőségeinek 
figyelembevételével határozza meg, hogy a szolgáltatást mely hozzáférés típuson létesíti. 
 
Amennyiben az új szolgáltatás (a telepítési címen az elmúlt 6 hónapban nem volt Telekom vezetékes internet szolgáltatása) létesítése nem az előfizető 
érdekkörében felmerülő okból (így különösen de nem kizárólagosan): 
a) előfizető 5 napon túli időpontra kéri a létesítést, 
b) előfizető a kapcsolattartásra megadott telefonszámon nem elérhető,  
c) előfizető nem járul hozzá a létesítés során felmerülő szerelési munkához, 
d) előfizető nem rendelkezik a szükséges tulajdonosi hozzájárulással, 
d) a megadott címen a műszaki létesítés feltételei nem állnak fenn, 
5 munkanapon túl valósul meg, a Telekom 1 havi havidíj-jóváírást biztosít az igényelt vezetékes internet szolgáltatásra, mely az újonnan megrendelt üzleti 
vezetékes internet szolgáltatás havidíját tartalmazó első kiállításra kerülő számlán automatikusan érvényesül. 
 
 
   

A díjfizetés módja : Az Előfizető a számláját készpénzben vagy hitelintézeten keresztül átutalással, csoportos beszedési megbízással,  más korszerű 
(hitelkártya, Internet) fizetési módokkal rendezheti (cd).  

Az Előfizető által kért számlázási mód:  
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 Elektronikus számla  új regisztrációt kérek, e-mail cím:       már regisztrált ügyfél  

 Papír alapú, postai úton  

Az előfizető számláját készpénzben vagy hitelintézeten keresztül rendezheti az alábbiak szerint: 

 Készpénzes fizetési mód - készpénz-átutalási megbízás (postai csekk)  

 Csoportos beszedési megbízás 

 Pénzintézeten keresztül, egyéb  

 

 

Az előfizető  hívószámát, illetve a számra vonatkozó tájékoztatást, amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatáshoz telefonszámot rendelt , és az a szerződés 
létrejöttekor nem áll rendelkezésre, Szolgáltató legkésőbb a létesítés alkalmával írásban átadja az Előfizető részére. (ck). 

 

 
 III. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, IDŐTARTAMA, JELENLÉVŐK KÖZÖTT KÖTÖTT HATÁROZOTT IDEJŰ ELŐFIZETŐI 
SZERZŐDÉS ESETÉN A HATÁROZOTT IDŐTARTAM LEJÁRATÁNAK NAPJA (d) 
Az előfizetői szerződés az EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS vagy bármely MELLÉKLETE szerinti eltérő rendelkezés hiányában 
a létrejöttének napján lép hatályba. A szerződéskötés részletes szabályait az ÜÁSZF Törzsrész 2. pontja szabályozza. 
Az előfizetői szerződés időtartama a felek megállapodása szerint lehet határozatlan vagy határozott. A szerződés pontos tartamát jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI 
SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, az adott szolgáltatásra, díjcsomagra vonatkozó tartamtól függő részletes feltételeket, a határozott, illetve 
határozatlan tartamra, a kedvezményekre, a kötbérfizetésre vonatkozó további feltételeket jelen EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI 
JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 2., 4. pontja szerinti MELLÉKLETEK és az ÜÁSZF illetve vonatkozó mellékletei tartalmazzák.  
A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe a meghatározott idő elteltével határozatlan időtartamú előfizetői szerződés lép, kivéve, ha az előfizető 
egyoldalúan – vagy az előfizető és a szolgáltató közös akarattal – a határozott idő lejártát megelőzően írásban nyilatkozik arról, hogy a határozott idő 
leteltével a szerződést megszünteti. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az előfizető 
kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. A határozott idejű szerződés felmondásának részletes 
szabályait a szolgáltató az általános szerződési feltételekben határozza meg. A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű 
szerződésben meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek az előfizetőre nézve nem hátrányosabbak a korábbi határozott 
idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél. 
 
Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket 
igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, 
vagy a szerződés az Előfizető érdekkörébe tartozó okból szűnik meg a határozott időtartam lejárta előtt, úgy az Előfizető kötbér fizetésére köteles a jelen 
EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS I. ELŐFIZETŐI JOGVISZONYT SZABÁLYOZÓ DOKUMENTUMOK 2., 4.  pontja szerinti 
MELLÉKLETEK szerinti feltételekkel.  
Amennyiben az Előfizető az egyes szolgáltatásokra külön-külön is határozott tartamú előfizetői szerződést köt, úgy a  szerződésekben, illetve azok 
mellékleteiben a határozott idő lejárta előtti megszüntetés esetére kikötött jogkövetkezmények valamennyi érintett szerződésszegés tekintetében 
fennállnak. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó szerződés/szerződések megszegése esetére felszámított kötbér egyes szerződésekre vonatkozó 
megfizetése nem mentesíti az Előfizetőt az összes szerződésszegéssel érintett szerződések feltételeiben rögzített kötbérfizetési kötelezettség teljesítése alól.  
Jelenlévők között kötött szerződés esetében a határozott tartam lejáratának napja a szerződéskötés napjától számított, a szerződés tartamának megfelelő 
időtartam lejáratának napjával megegyező naptári nap.  
 
 
 
IV. AZ ELŐFIZETŐ JOGSZABÁLY SZERINTI NYILATKOZATAI: 
 
A nyilatkozatokban, valamint a jelen  EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS-ben/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS-ban foglalt feltételek megismerése, elfogadása, azt 
ezt igazoló aláírás a szerződés aláírásával együttesen történik.  
 
A tételes számlamelléklet, vagy hívásrészletező igénylésével (ed), emelt díjas számtartományok elérésével  kapcsolatos nyilatkozat: 
Telefon- és/vagy internet szolgáltatások igénybevétele esetén szükséges nyilatkozatok:  
 Tételes számlamellékletet (hívásrészletező) igényelek telefonszámlámról és/vagy forgalmi díjas internet szolgáltatásról havi rendszerességgel a jelen 
nyilatkozat visszavonásáig.  igen             nem 
 Hozzájárulok, hogy a telefonállomásomról a 06-90-es számtartományba tartozó szolgáltatások elérhetők legyenek. (E számtartományba tartozó 
szolgáltatások tiltása díjmentes.)   igen             nem 
 Hozzájárulok ahhoz, hogy a telefonállomásomról a 06-91-es számtartományba tartozó szolgáltatások, valamint 16-tal kezdődő emelt díjas számok 
elérhetők legyenek. (Ezen számok tiltása díjköteles, a szolgáltatás díja a Magyar Telekomnál jelenleg 0 Ft.)       igen             nem 
 Előfizető képviselője kijelenti, hogy nem teszi lehetővé 18 év alatti személynek olyan emelt díjas díjkorlátmentes szolgáltatás igénybevételét, amelyen 
felnőtt tartalom érhető el.  
 
Az előfizetői névjegyzékkel (ea), a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok nyújtásával (eb), az elektronikus hírközlési szolgáltatások 
értékesíthetősége és üzletszerzés céljából történő személyes adatok kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok (ec)  
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Tudakozóban és telefonkönyvben megjelenő adatok: 
1. Hívószámomat, illetve mobilhívószámomat a következő névvel és kiegészítő adatokkal kérem felvenni a tudakozó és/vagy a telefonkönyv 

nyilvántartásába /ügyfélkapcsolati rendszerbe: 

Megnevezés :  

Az Előfizető saját használatában lévő egy vagy több mobilhívószám (díjazás ellenében megjelentethető): 

E-mail cím (egy darab):  

Webcím (egy darab): 

2. A felhasználás jellege (együttesen is megjelölhető):   telefon     telefax  
3. Az Előfizető rendelkezése a 1. pontban megadott adatai megjelentetéséről a tudakozóban és a telefonkönyvben 
(Kérjük, hogy az alábbi három adatkezelési módból egyet válasszon ki  a hozzá  tartozó  -be írt x-szel.): 

 1. Kérem adataim tudakozó általi kiadását, továbbá megjelentetésüket a nyilvánosan terjesztett telefonkönyvben (nyílt adatkezelés) 
 2. Adataim tudakozó általi kiadását kérem, a telefonkönyvben történő közzétételhez nem járulok hozzá (tudakozói adatkezelés). 
 3. Adataim kiadásához sem a tudakozóban, sem a telefonkönyvben nem járulok hozzá (rejtett adatkezelés) 

 
Előfizető rendelkezése a telefonkönyvben feltüntetett adatok harmadik fél általi felhasználásáról (abban az esetben töltendő, ha nem rejtett adatkezelés van 
kijelölve a fenti pontban) 
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat 3. fél felhasználja közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás céljára:      igen   nem  
 
Az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából történõ személyes adatok kezelésével kapcsolatban: 
Az Elõfizetõ egyértelmû (igen/nem) nyilatkozatait a szerzõdéskötések alkalmával a Üzleti ÁSZF Törzsrészében részletezettek szerint személyesen, telefonos 
ügyfélszolgálaton vagy a Telekom Fiókban adja meg. A Telekom fiókban megadott nyilatkozat az egyedi elõfizetõi szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi. 
 
Előfizető az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását, illetve az előfizetői jogviszony alatt megtett a telefonkönyvben/tudakozóban történő megjelenésre 
vonatkozó előfizetői nyilatkozatát, az értéknövelt szolgáltatás nyújtása esetén az ehhez szükséges, a forgalmi adatokon kívüli helymeghatározó adatok 
kezelhetőségére vonatkozó előfizetői nyilatkozatát, az Előfizető adatainak az elektronikus hírközlési szolgáltatások értékesítése és üzletszerzés céljából 
történő kezelhetőségére vonatkozó előfizetői nyilatkozatát személyesen, a Szolgáltató hálózatán belül ingyenesen hívható 1400-ás telefonszámán - a 
megfelelő azonosítást követően -, vagy a Telekom Fiókban bármikor megadhatja/visszavonhatja/módosíthatja 
 
 
V. ELTÉRÉSEK AZ EHT. ÉS AZ ESZRRENDELKEZÉSEITŐL: 
Nem válik a jelen szerződés részévé az előzetes tájékoztatás és az előfizetői szerződés adatainak összefoglalója, mert ilyen dokumentumokat a Felek közös 
megegyezés útján nem kívánnak alkalmazni.  
 A Felek egyező akarattal nem alkalmazzák az előzetes tájékoztatásra, előfizetői szerződés adatainak összefoglalójával kapcsolatos alábbi jogszabályi 
rendelkezéseket: Eht. 127.§ (1a), az Eht. 129.§ (1a) (1c), Eszr. 5.§ (1)-(7). 
 A Felek rögzítik, hogy a szerződés határozott időtartamára vonatkozó rendelkezés eltérés az Eht. 127. § (4b) bekezdésében írtaktól. 
 Mivel az előfizetői szerződés adatainak összefoglalója nem kerül alkalmazásra, ezért a szerződés hatálybalépése sem függ attól, hogy az előfizető a 
rendelkezésére bocsátott összefoglaló kézhezvételét követően a szerződéskötésre vonatkozó szándékát megerősítse. A Felek nem alkalmazzák az Eht. 129. 
§ (1b) bekezdésében írtakat. 
 A Felek rögzítik, hogy nem alkalmazzák a szolgáltatáscsomagról szóló Eht. 128.§ (5) bekezdést. 
 A Felek rögzítik, hogy nem alkalmazzák az Eszr. 12.§ szakaszában a szolgáltatás igénybevételének korlátairól írtakat. 
 A Felek rögzítik, hogy nem alkalmazzák az Eszr. 26.§ (11) bekezdésében rögzítetteket. 
Jelen szerződés megkötésével az Előfizető kijelenti, hogy a szolgáltató a szerződéskötést megelőzően tájékoztatta az Előfizetőt jelen pontban részletezett 
eltérésekről és ezen eltérések alkalmazásához az Előfizető az Eszr. 4.§ (1) pontja alapján kifejezetten hozzájárul.  
 
V.1. TÁJÉKOZTATÁSOK MEGTÖRTÉNTÉT IGAZOLÓ EGYÉB NYILATKOZATOK: 
 
Előfizető kijelenti, hogy sem szerződéskötési képességében, sem pedig szerződéskötési jogosultságában nincs korlátozva, a jelen Egyedi Előfizetői 
Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi felhatalmazással rendelkezik, a jelen Egyedi Előfizetői Szerződés fenti tartalommal való megkötésének 
akadálya nincs. Az Előfizető képviselője jelen Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen megállapodás megkötéséhez és az abban foglalt 
kötelezettségvállaláshoz szükséges felhatalmazással rendelkezik. 
 
VI. EGYÉB ELŐFIZETŐI NYILATKOZATOK: 
Egyes akciós feltételek, kedvezmények esetében a Szolgáltató eltérhet az ÁSZF-ben foglaltaktól, erre az akciós feltételekben a Szolgáltató az Előfizető 
figyelmét felhívja. Az eltérés lehetőségére vonatkozó figyelmeztetést az Előfizető tudomásul veszi. 
 
VII. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
A jelen szerződésben nem szabályozottak vonatkozásában a mindenkor hatályos Üzleti Általános Szerződési Feltételek törzsrésze és annak 1. sz. és 3. sz 
melléklete az irányadó. Az Üzleti Általános Szerződési Feltételek törzsrésze és annak 1. sz. és 3. sz. melléklete (együttesen: ÜÁSZF) a jelen szerződés 
aláírásával a szerződő felek részéről egyező akarattal kerül elfogadásra az alábbiak szerint. 
Az Eszr. 4. §-a alapján az Eht. és az Eszr. előfizetői szerződéssel kapcsolatos szabályaitól a szolgáltató és az előfizető egyező akarattal eltérhetnek az 
előfizetői szerződésben az. az Eszr. 4.§ (4) bekezdésében írtak kivételével. Felek rögzítik, hogy az Eht. és az Eszr. rendelkezéseitől az ÜÁSZF törzsrészének 
1.10.pontjában írtak szerint, a PTK rendelkezéseitől az ÜÁSZF törzsrészének 1.11. pontjában írtak szerint kívánnak eltérni. 
A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Előfizetőt arról, hogy az ÜÁSZF törzsrésze az 1.10. és 1.11. pontjaiban tartalmazza az eltérő rendelkezéseket.  
Az Előfizető a Szolgáltató fenti tájékoztatása ismeretében a jelen szerződés aláírásával magára nézve kifejezetten elfogadja az ÜÁSZF törzsrészének 1.10.és 
1.11. pontjaiban írtakat.  
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Az ÜÁSZF-ben foglaltakat az előfizető megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűként ismeri el a jelen egyedi előfizetői szerződés 
aláírásával. 
 Az ÜÁSZF az alábbi linken érhető el: https://www.telekom.hu/rolunk/szolgaltatasok/aszf/uzleti 
Amennyiben az ÜÁSZF és a jelen szerződés között ellentmondás van, úgy ebben az esetben a jelen szerződésben rögzítettek az irányadóak. 
 
 
Egyéb rendelkezések 
Előfizető jelen szerződés megkötésével kijelenti, hogy a szolgáltatást mikro-vagy, kisvállalkozásként, vagy közhasznú szervezetként kívánja igénybe venni.     
 
Az Előfizető a koronavírus járványra figyelemmel (egy újabb szükséghelyzet, illetve egyes kormányzati korlátozó intézkedések elrendelése kockázatának 
tudatában) igényelte a szolgáltatást a jelen szerződés feltételei szerint és vállalta a jelen szerződés szerinti ellenérték megfizetését. 
 

Kelt, 
 

 
................................................................................................................................ ………………………………………………………………… 
 Gricser Péter Méry Katalin  Előfizető cégszerű aláírása 
 Magyar Telekom Nyrt. 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. december 14‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület az október 21-i ülésen úgy döntött, hogy lakossági véleményeket kér az tanuszoda 
elnevezésére. 
 
Véleményt nyilvánítani kétféle módon lehetett: 

1.) elektronikus formában a jegyzo@retsag.hu e-mail címre november 20-ig eljuttatva, vagy 
2.) papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatalban elhelyezett postaládában, november 19-én 

12,00 óráig eljuttatva. 
 

A felhívás szerinti feltételek az alábbiak voltak: 
- Rétság város lakói véleményét kérte a Képviselő-testület 
- 2-3 mondatos indokolást kellett írni (méltatást) 
- a javaslaton szerepelnie kellett névnek, címnek. 

 
A postaládába elhelyezett javaslat nem volt.  
 
Az alábbi javaslatok érkeztek: 
 

Dr. Katona Ernő 
33 szavazat érkezett, melyből 8 db felel meg a kiírásnak. Az indoklások szerint: 
• jó orvos volt, 
• éveken keresztül gyógyította javaslattevő családját, 
• háziorvos volt, szeretett úszni, többször átúszta a banki tavat 
• több évtizeden át volt orvos, képviselő-testületi tag, 
• lelkiismeretes háziorvos volt, 
• több évtizeden át volt háziorvos, fiatal korában vízilabdázott, rendszeresen átúszta a bánki ta-

vat, létrehozta a Kölyöksziget Alapítványt. 
 
Ferencsik Rajmond 
47 szavazat érkezett, melyből 6 db felel meg a kiírásnak. Az indokolások szerint 

• 29 évi szolgálta hazáját, mint rendőr, 
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• 4 éven keresztül vezette a Rétsági Rendőr-kapitányságot, majd a Nógrád Megyei rendőr-
főkapitányság helyettes vezetője volt, rendőrként elért sikerei jelentősek, 

• mind szakmailag, mind erkölcsileg fedhetetlen volt, 
• jó kapcsolata volt a civil szervezetekkel, 
• aktívan sportolt, futballozott, atletizált, sportszervezőként is tevékenykedett, 
• szorgalmas, öntudatos, fegyelmezett, tisztelettudó, egyenes, de határozott magatartású ember 

volt.  
 
 
Hámori Imre: a diákok kedvenc tanára, sportember. Sok MB1-es kézilabdázó került ki neveltjeiből. (1 
szavazat, amely érvényes) 
 
Benedek Tibor 
 
2 szavazat érkezett, 1 érvényes és 1 érvénytelen. 
 
Indokolás: Háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vizilabdázót. Igazi legendás, nagysze-
rű spotrember. 
 
 
Hunyadi, vagy Hunyadi ligeti Tanuszoda (TU) 
 
4 szavaz érkezett, melyből 1 szavazat érvényes. 

• Valójában az elhelyezkedés helye után evidens módon következik ez a névadás, hiszen az 
uszoda valójában a Hunyadi Liget jelentős részét foglalja el. Egyben magába foglalja a lak-
tanya utolsó elnevezését (31. Hunyadi ...Hk dandár), akár arra is emlékeztet, hogy a terület 
az egykori laktanya része volt. 

 
• A volt laktanya révén lettünk város. 

 
• Emléket emelne a volt laktanyára, mely név hallatán még mindig sokan kapják fel a fejüket 

 
• Őrzi a katonai múltat, a Hunyadi leget mellett található, mely továbbfejleszthető 

 

11. Losonczy 
 
A történelmi múltú névre 2 szavazat érkezett, melyből 1 érvényes. 
 
Indokolások (méltatások) 

• "Rétságot 1393-ban a Losonczy család birtokában találjuk," 
Tehát lehet mondani, hogy jelenlegi városunk elődjének alapítója volt, azzal, hogy birtokai mű-
veléséhez gyűjtött munkáskezekkel tette lakott hellyé az akkor még Réthi Saagh néven emlege-
tett területet. 

• Rétság megalapítása e névhez fűződik 
 

6. Pallavicini, vagy Pallavicini Antal vagy Pálinkás-Pallavicini Antal Tanuszoda 
 
A névre 2 érvényes szavazat érkezett. 
 

Rétságon parancsra végrehajtott tettéért mártírhalált halt őrgrófot nagyjából ismeri a lakosság az 
évi megemlékezések alkalmával elhangzó beszédekből. Mint rétsági katona, a laktanyában szolgá-
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ló tiszt ugyancsak megérdemelné, hogy neve komolyan szóba kerüljön az egykori ezred területén 
létesült uszodának. 

 
Településmarketing szempontjából a hagyatékot, és a benne rejlő kiaknázatlan lehetőségeket érdemes 
tudatosan, és következetesen felhasználni. Javaslatomat két meghatározó indokkal szeretném alátá-
masztani. Egyrészt a térségben az elmúlt évtizedekben egyre inkább erősödött a Mindszenty - Pálin-
kás emlékezetpolitika, melynek egyik rétsági "kézzelfogható eredménye" a laktanya területén, illetve a 
város északi részén található emléktábla, szoborcsoport. Másrészt véleményem szerint márkaépítés 
szempontjából a laktanya területén érdemes olyan személyekről elnevezni az új funkciókkal bíró in-
tézményeket, épületeket, melyek egyaránt a laktanyai emlékeket, és a helyi lakosság önazonulását 
szolgálja. Pálinkás - Pallavicini Antal életútja méltó példa lehet a térség, és rétsági lakosság számára 

 
 
2. Radnóti 15. TU 
 

Semleges elnevezés, és utal a létesítmény elhelyezkedésére. Tulajdonképpen a pontos címe a 
Radnóti utca 15. (Ha esetleg 17 lenne akkor az) A költőről elnevezett utca ugyancsak honvédségi 
terület - a mai napig - tehát kötődik a katonai örökséghez, ahol az épület áll. Radnóti neve nem le-
het senkinek sem elfogadhatatlan. 
Amúgy nem szokatlan az ilyen névadás. Több is létezik az országban, pl. Arany10 kulturális köz-
pont Budapesten az Arany János utca 10 szám alatt. 
Angyalföldön egyébként van Radnóti utcai TU. A fenti javaslat mellett nem lesz azonos. 
Nem utolsó sorban kárpótlás lenne a Radnóti utcai lakóknak, akiknek a megnövekedett autó és au-
tóbusz forgalom okoz majd bosszúságot. meg alkalmanként a vízhiány, mint éppen a mai napon. 
(nov. 17.) 

 
3. Pillangó, vagy Pitypang, vagy Kékhullám, vagy Dandár vagy Delta (a görög ÁBC 4. betűje) vagy 

Sportcentrum TU 
Nem feltétlenül kell nevekben, vagy "valami rejtelmes tartalmat sejtető" megoldásokban gondolkod-
ni. Budapesten van pl. Pöttyös Óvoda, Kék Iskola, Gödör (kultúrközpont a Deák téren) és hasonló 
hivatalos nevek. Lehet tehát ilyenben is gondolkodni, ami a fenti javaslatokban leírt tartalmat is hor-
dozhatja. Pl. a Pitypang azért aktuális - gyermekláncfű - mert amikor a honvédségi teniszpályákat 
átvette az enyészet, gazdagon burjánzó pitypangligetek voltak fellelhetők, ide épült az uszoda. 
Vagy pl. a sportcentrum, hiszen ezen a területen a jelenlegi tervek szerint sportcentrum épül, (en-
nek az alapkavicsát Varga Dávid már fel is tette egy dombra a ligetben), tehát a jövőre nézve is utal 
arra a részre, ahol majd lesznek egyéb sportcentrum részek. Avagy kombinálva valami mással, pl.  

 
 
Radnóti Sportcentrum TU 
 
 
 
Ha személynevet választana a testület két kör jöhet szóba. A közelmúlt jelentős személyiségei, akik 
sokat tettek a városért, és a történelmi múlt személyiségei, akiknek a nevét illó lenne megőrizni, akár 
egy névadás formájában. 
 
4 Gresina István 

A város és a megye díszpolgára, több más jogosan kiérdemelt kitüntetés mellett. Közel 30 évig volt 
a Járás és az akkori nagyközség vezetője, majd 2 cikluson keresztül polgármester. Korábbi idősza-
kához fűződik, hogy az alig 800 lakosú falu járási székhellyé épült, rohamos fejlődésnek indult. Az 
Ő nevéhez fűződik Rétság várossá nyilvánítása, (A előkészítés és az okmányok aláírása.) A rend-
szerváltás után elsősorban az Ipari Park létesítésével alapozta meg a város jövőjét. 
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Nem utolsó sorban az Ő nevéhez főződik a laktanya - és a tanuszoda területének - megszerzése, 
hosszas egyeztetések és tárgyalások után. Már csak ezért is őrizhetné egy létesítmény a nevét. 
Lehet persze fujjogni egyeseknek, de tény, hogy Gresina minden kormánnyal és minden megyei 
vezetéssel megtalálta a konstruktív együttműködés útját. Igen Devcsics Miklóstól Becsó Zsoltig, 
mindenkivel, amely kapcsolatrendszert a város fejlesztése érdekében használt fel. 

 
5.  Borszéki Tivadar - vagy Borszéki Tábornok TU 

A helyi laktanya legmeghatározóbb parancsnoka volt hosszú ideig, később pedig a HM szakértője-
ként segítette pl. a laktanya megszerzését. Nyugdíjasként is rendszeresen visszajárt városunkba, a 
HJ Baráti kör tagjaként aktívan bekapcsolódott sok dologba. 2012-ben megalapozott méltatással a 
város Pro Urbe díjjal tüntette ki. Parancsnoksága alatt az ezred - később dandár - teljes együttmű-
ködésben élt a várossal, rengeteg "civil" probléma megoldásában egy szóra azonnal segítettek. 
Méltó lenne egy honvédségi területen létesült uszoda névadójaként. 

 
 
Személyek a múltból 
 
6. Benyovszky, vagy Benyovszky Móricz TU 

Az egykori madagaszkári kormányzó - kalandor és hazafi - kilétét itt nem szükséges ismertetni. 
Tény, hogy a korábban Rétsághoz tartozó Jásztelekpusztán van egy kápolna-síremléke, elhanya-
goltan. Tehát a mi területünkön nyugszik. Méltatlan körülmények között, mert emlékhelyével senki 
nem foglalkozik. Pedig korábban egy alapítványt is létrehoztak, hogy évente egyszer a rétsági pap 
misét mondjon a tiszteletére, de ez már sok évtizede nem kerül teljesítésre. 
http://www.retsag.net/tortenet/hc040906.htm 
Igen, egy intézmény nevével egy táblát is el lehet helyezni az épület bejáratánál - a korábbi javasol-
tak esetébe is - ahol a tanulóifjúság megismerhetné múltunk egy részét. 

 
7.  Hanzély Márton 

Volt rétsági főszolgabíró, ismert tollforgató. Nem tudja senki, hogy ki ő és miért van (illetve nincs) 
számon tartva Rétság históriájában? Hát majd ha elneveznek róla valamit, megtudják. mert megér-
demelné. Bővebb ismertető helyett egy kimerítő cikk: 
http://www.retsag.net/tortenet/hc040911.htm 

 
8. Rosenbach 

A család több tagja kötődik Rétsághoz, itt volt földbirtokuk. Bővebben aki megkeresné: 
http://www.retsag.net/tortenet/hc040905.htm 

 
9.  Mészöly Géza 

Ugyancsak katonai múltunk egyik jeles személyisége, aki a kerékpáros katonaságból harckocsizó 
alakulatot hozott létre. Méltatásához alap a RétságNet archívumában: 
http://www.retsag.net/tortenet/hc070127.htm 

 
10. Szakolyi Alajos 

Olimpiai bronzérmes atléta, sportmecénás. Több forrás szerint ő volt Magyarország első olimpiai 
érmes sportolója. 
Nem túl távoli környékünk egykor híres sportolója, majd Ipolyság illetve Hont levéltárosa. Gyakran 
kellett Rétságon átjárnia. Ha egykori semleges sportolót keresnénk, aki elkezdte megalapozni a 
magyar sportsikereket, nála jobbat nem találnánk. A RétságNet archívumában róla. (Kb. a cikk kö-
zepétől) 
http://www.retsag.net/tortenet/hc070425.htm 

 
 
12 Lehetne persze nevet választani az 1848-as tábornokok soráról, akik ezen a területen harcoltak. 

Görgey, Leiningen Károly  Poeltenberg Ernő, akik ezen a területen csatázva verték vissza az 
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oroszokat (Jajj ez nem lesz jó, mostanában nem visszaverni akarjuk ...) Görgey sebesülten itt is éj-
szakázott a plébánia épületében. 

 
Vannak más rétsághoz köthető nevezetes személyek, akik ugyan nem katonák, nem sportolók vagy 
mártírok, hanem a művészet is tudomány kiemelkedő képviselői. Például Fényes Szabolcs zeneszer-
ző, Vaszary János festőművész, Szebellédy László vegyészprofesszor. Ha 
 
 
3. Juharlevél Tanuszoda, vagy Platán tanuszoda 
Azon túl, hogy egy szép, mindentõl független, természeti utalást rejtõ elnevezés lehet, fontos, 
hogy Rétság címerének központi eleme a juharlevél. (Ahogy mondani szoltam a város "címer-
állata") 
Esetleg érdemes meggondoli az "úribb" nevet a Platánt, hiszen ezek rokonságban vannak, a 
címerben lévõ levél is hasonló egy platánlevélhez. Egy természeti környezetben lévõ létesít-
ményhez - szerintem - tökéletes.  
A szimbolikája meg van fogalmazva Rétság címerrendeletében, ami ide is érvényes. 
http://www.retsag.net/onkorm/rend9710.htm 
Egyébként jól megjeleníthetú logó elem lehet az épület falán, iratokon, reklámanyagokon. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 07. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 1 db konténer vásárlá-
sáról, és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról készített előter-
jesztést.  
 
 
Határidő: 2021. december 01. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Tájékoztatás lakossági véleményezésről 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2021. december 14‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület az október 21-i ülésen úgy döntött, hogy lakossági véleményeket kér az tanuszoda 
elnevezésére. 
 
Véleményt nyilvánítani kétféle módon lehetett: 

1.) elektronikus formában a jegyzo@retsag.hu e-mail címre november 20-ig eljuttatva, vagy 
2.) papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatalban elhelyezett postaládában, november 19-én 

12,00 óráig eljuttatva. 
 

A felhívás szerinti feltételek az alábbiak voltak: 
- Rétság város lakói véleményét kérte a Képviselő-testület 
- 2-3 mondatos indokolást kellett írni (méltatást) 
- a javaslaton szerepelnie kellett a javaslatevő névének, címének. 

 
A postaládába elhelyezett javaslat nem volt.  
 
Az alábbi javaslatok érkeztek: 
 

Dr. Katona Ernő 
33 szavazat érkezett, melyből 8 db felel meg a kiírásnak. Az indoklások szerint: 
• jó orvos volt, 
• éveken keresztül gyógyította javaslattevő családját, 
• háziorvos volt, szeretett úszni, többször átúszta a banki tavat 
• több évtizeden át volt orvos, képviselő-testületi tag, 
• lelkiismeretes háziorvos volt, 
• több évtizeden át volt háziorvos, fiatal korában vízilabdázott, rendszeresen átúszta a bánki ta-

vat, létrehozta a Kölyöksziget Alapítványt. 
 
Ferencsik Rajmond 
47 szavazat érkezett, melyből 6 db felel meg a kiírásnak. Az indokolások szerint 

• 29 évi szolgálta hazáját, mint rendőr, 



2 
 

• 4 éven keresztül vezette a Rétsági Rendőr-kapitányságot, majd a Nógrád Megyei rendőr-
főkapitányság helyettes vezetője volt, rendőrként elért sikerei jelentősek, 

• mind szakmailag, mind erkölcsileg fedhetetlen volt, 
• jó kapcsolata volt a civil szervezetekkel, 
• aktívan sportolt, futballozott, atletizált, sportszervezőként is tevékenykedett, 
• szorgalmas, öntudatos, fegyelmezett, tisztelettudó, egyenes, de határozott magatartású ember 

volt.  
 
 
Hámori Imre: a diákok kedvenc tanára, sportember. Sok MB1-es kézilabdázó került ki neveltjeiből. (1 
szavazat, amely érvényes) 
 
Benedek Tibor 
 
2 szavazat érkezett, 1 érvényes és 1 érvénytelen. 
 
Indokolás: Háromszoros olimpiai bajnok, Európa és világbajnok vízilabdázót. Igazi legendás, nagysze-
rű sportember. 
 
 
Hunyadi, vagy Hunyadi ligeti Tanuszoda (TU) 
 
4 szavaz érkezett, melyből 1 szavazat érvényes. 

• Valójában az elhelyezkedés helye után evidens módon következik ez a névadás, hiszen az 
uszoda valójában a Hunyadi Liget jelentős részét foglalja el. Egyben magába foglalja a lak-
tanya utolsó elnevezését (31. Hunyadi ...Hk dandár), akár arra is emlékeztet, hogy a terület 
az egykori laktanya része volt. 

 
• A volt laktanya révén lettünk város. 

 
• Emléket emelne a volt laktanyára, mely név hallatán még mindig sokan kapják fel a fejüket 

 
• Őrzi a katonai múltat, a Hunyadi liget mellett található, mely továbbfejleszthető. 

 

 Losonczy 
 
A történelmi múltú névre 2 szavazat érkezett, melyből 1 érvényes. 
 
Indokolások (méltatások) 

• "Rétságot 1393-ban a Losonczy család birtokában találjuk," 
Tehát lehet mondani, hogy jelenlegi városunk elődjének alapítója volt, azzal, hogy birtokai mű-
veléséhez gyűjtött munkáskezekkel tette lakott hellyé az akkor még Réthi Saagh néven emlege-
tett területet. 

• Rétság megalapítása a Losonczy névhez névhez fűződik 
 

Pallavicini, vagy Pallavicini Antal vagy Pálinkás-Pallavicini Antal Tanuszoda 
 
A névre 2 érvényes szavazat érkezett. Mivel mindkét méltatás terjedelmes, a javaslatokat az előter-
jesztéshez csatolom. 
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Az alábbi nevekre 1-1 javaslat érkezett terjedelmes indokolással. A javaslatokat az előterjesztéshez 
mellékelem.  
 
Radnóti 15. TU 
 
Pillangó, vagy Pitypang, vagy Kékhullám, vagy Dandár vagy Delta (a görög ÁBC 4. betűje) vagy 
Sportcentrum TU 
 
Radnóti Sportcentrum TU 
 
Gresina István 
 
Borszéki Tivadar - vagy Borszéki Tábornok TU 
 
Benyovszky, vagy Benyovszky Móricz TU 
 
Hanzély Márton 
 
Rosenbach 

 
Mészöly Géza 
 
Szakolyi Alajos 
 
Juharlevél Tanuszoda, vagy Platán tanuszoda 
 
Néhány gondolat az érvénytelen szavazatokról. A véleménynyilvánítás tartalmi elemeit a Képviselő-
testület taxatív meghatározata. Név, cím (helyi lakosokat szólítottunk meg), 2-3 mondatos indokolás 
(méltatás). Az e-mail címben megjelenő nevek nem elegendőek, bárki, bármilyen néven tud e-mail cí-
met létrehozni. Rengeteg javaslatról ez a két adat lemaradt.  
A 2-3 mondatos méltatás sem sikerült több javaslattevőnek, sőt volt több olyan javaslat is, amely csak 
a nevet tartalmazta.  
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 07. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

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

Felhívás 
A Képviselő‐testület a lakosság véleményét kívánja kikérni a Tanuszoda nevére.  
Rétság Város Önkormányzata felkéri a város lakóit, hogy tegyenek javaslatot a Tanuszoda elnevezésé‐
re.   
A Tanuszoda nevének kiválasztásához a Képviselőtestület várja a településen élők, 2‐3 mondattal indo‐
kolt, a javaslattevő nevének és lakcímének feltüntetésével ellátott kezdeményezéseit.  
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A javaslatokat a jegyzo@retsag.hu e‐mail címre várjuk 2021 november 20. szombat 24 óráig. A javasla‐
tok  zárt borítékban  is  leadhatók a Rétsági Polgármesteri Hivatal  földszintjén elhelyezett postaládába 
2021. november 19‐én 12,00 óráig.  
A Képviselő‐testület     ezt követően határoz a Tanuszoda nevéről, döntéséről értesíti a BMSK‐t, aki  jó‐
váhagyásra továbbítja az  EMMI  felé a  testület által választott elnevezést. 

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tanuszoda nevére érke-
zett lakossági javaslatokról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a tanuszoda nevének ………………………………………… nevet ja-
vasolja. 
 
A Képviselő-testület felkéri Jámbor Lajos jegyzőt, hogy a testületi döntésről a beruházót 
tájékoztassa. 
 
 
Határidő: 2021. december 17. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Együttműködési keretmegállapodás jóváhagyása ‐ MVM 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2021. december 14‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az MVM Émász Áramhálózati Kft. együttműködési keretmegállapodást kíván kötni Önkormányzatunk-
kal. Az előkészített megállapodást a szolgáltató megküldte. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 08. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

2021. évi költségvetési rendelet 
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4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2021.( XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az MVM Émász Áramhá-
lózati Kft.-vel kötendő keretmegállapodásról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező keretmegállapodást jóváhagyja. Fel-
hatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
 
Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről 
Rétság Város Önkormányzata 
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
képviseli: Mezőfi Zoltán János  polgármester 
továbbiakban Önkormányzat, 
 
másrészről az 
MVM Émász Áramhálózati Kft. 
3525 Miskolc, Dózsa György u. 13.   
Cg.: 05-09-013453; adószám: 13804495-2-05 
képviseli: Kovács Zoltán igazgató és Pitó Ferencz Levente osztályvezető együttesen 
mint hálózati engedélyes, a továbbiakban: Engedélyes, együttesen Felek között az alulírott 

helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

1. ALAPVETÉSEK 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban VET) rendelkezései alapján 
az Engedélyes a villamosenergia-rendszer együttműködése, az elosztó hálózathoz való hozzáférés 
biztosítása érdekében  

 az általa üzemeltetett elosztó hálózatot biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, a 
környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével 
üzemelteti, fenntartja, 

 a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben úgy végzi el, hogy az általa 
üzemeltetett elosztó hálózat hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia továbbítására,  

 az elosztó hálózat üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételeket biztosítja. 
A Felek fontos céljuknak tekintik az Önkormányzat területén található villamosenergia-infrastruktúra 
megfelelő fejlesztését, ezért az alábbi Együttműködési Megállapodást kötik annak érdekében, hogy 
a lehetséges fejlesztési projektek a Felek érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével eredményesen 
megvalósuljanak. 

2. NYILATKOZATOK 
Az Engedélyes kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság és villamos energia 
elosztói működési engedéllyel rendelkezik. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a nyilatkozattételi 
jogosultsága mindenféle korlátozástól mentes. 

3. MEGÁLLAPODÁSOK 
Felek jelen Megállapodásban az alábbi tárgykörök keretszabályait kívánják rögzíteni: 

 A szabályozási terv, helyi építési szabályzat kialakításában történő együttműködés. 
 A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő 

beruházások összehangolt és tudatos tervezése, kivitelezése. 
 A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő 

beruházások soron kívül történő kezelése. 
 A közterület igénybevétele közcélú hálózat elhelyezése céljából. 
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3.1. A szabályozási terv, helyi építési szabályzat kialakításában történő együttműködés 
3.1.1. A Felek a helyi építési szabályzat megalkotása során folyamatosan együttműködnek, és az 

Önkormányzat vállalja, hogy a közigazgatási területét érintő szabályozási terv, helyi építési 
szabályzat megalkotása során az Engedélyessel folyamatosan konzultál és észrevételeit, 
javaslatait érdemben megvizsgálja. 

3.2. A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő 
beruházások összehangolt és tudatos tervezése, kivitelezése 

3.2.1. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Önkormányzat járda- és/vagy útburkolat 
felújítást végez, akkor erről kellő időben előzetesen tájékoztatja az Engedélyest, annak 
érdekében, hogy az esetlegesen kapcsolódó elosztó hálózatot érintő munkálatokat azzal 
összehangolva lehessen elvégezni. 

3.2.2. Az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseit (különösen az állami támogatással vagy EU-s 
forrásból megvalósuló fejlesztéseket) lehetőség szerint még a tervezés fázisában ismerteti az 
Engedélyessel annak érdekében, hogy a beruházásokat a költségtakarékosság és 
hatékonyság érdekében hosszú távon is összehangolják a Felek. 

3.2.3. Az Engedélyes vállalja, hogy amennyiben az adott Önkormányzat területén hálózati 
rekonstrukciót, beruházást tervez, arról az érintett Önkormányzatot előzetesen tájékoztatja. 

3.2.4. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Engedélyes az adott Önkormányzat 
kérésére földkábelbe helyezési munkálatokat végez, az érintett ingatlanok, egyéb érdekeltek 
tájékoztatásában kölcsönösen együttműködnek. Ennek során különös tekintettel vannak arra, 
hogy az oszlopokon elhelyezett távközlési vezetékek és berendezések tulajdonosait felhívják, 
hogy gondoskodjanak a vezetékeiknek és berendezéseiknek kábelbe történő átépítéséről, 
mivel az Engedélyes oszlopai a beruházások elvégzésével elbontásra kerülnek. Az 
Önkormányzat a saját gyengeáramú berendezéseit a beruházások befejezéséig átépíti, 
valamint amennyiben a tartószerkezeteken a közvilágítási lámpatestek is találhatók, 
gondoskodik a közvilágítási hálózat átépítéséről. 

3.2.5. Az Önkormányzat kérésére megvalósuló kábelesítésről a lakosság tájékoztatása az 
Önkormányzat feladata. 

3.3. A település fejlesztése érdekében a villamos energia elosztó hálózatot érintő 
beruházások soron kívül történő kezelése 

3.3.1. Az Önkormányzat megkeresése esetén az Engedélyes vállalja, hogy a villamosenergia-
hálózat bővítésére, átalakítására az Önkormányzat által indított projekteket soron kívül 
elbírálja és kiemelten kezeli. 

3.3.2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Engedélyes által benyújtott villamosenergia-elosztóhálózati 
terveket, valamint az elosztó hálózat részét képező csatlakozó berendezés terveket soron 
kívül elbírálja és a tulajdonosi hozzájárulás, a közútkezelői hozzájárulás, valamint az ehhez 
kapcsolódó burkolatbontási engedély tekintetében döntését 15 napon belül kiadja, kivéve 
azokban az esetekben, ahol a jogszabály ennél rövidebb időtartamot határoz meg, mert ott a 
jogszabályban meghatározott határidő a mérvadó. 

3.3.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a közterületen történő, közcélú hálózati munkálatok tervezési 
szakaszában kiadott „tulajdonosi hozzájárulás” vagy a „közútkezelői hozzájárulás” teljes 
körűen tartalmazza mindazokat a (korábban „munkakezdési engedélyben” rögzítendő) 
műszaki és gazdasági paramétereket, amiket a kivitelezés során az önkormányzat elvár. 
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3.3.4. Amennyiben az Önkormányzat egyéb projekt keretében további beruházásokat kíván az 
Engedélyessel közösen megvalósítani, úgy az külön megállapodás tárgyát képezi.  

3.4. A közterület igénybevétele közcélú hálózat elhelyezése céljából 
3.4.1. A Felek a jelen megállapodás megkötése során különös tekintettel voltak a VET. alábbi 

rendelkezéseire: 
A VET 123. § (1) bekezdése szerint a közcélú hálózat nyomvonalát úgy kell kijelölni és 
megtervezni, hogy az lehetőleg közterületen haladjon és a lehető legkisebb mértékben 
érintsen termőföldet vagy egyéb nem köztulajdonban lévő ingatlant. 

3.4.2. Tekintettel arra, hogy 
 a VET 123. § (3a) bekezdés alapján közterületen elhelyezett közcélú hálózatra és ennek 

közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani, a közcélú 
hálózat közterületen történő elhelyezését a közterület tulajdonosa tűrni köteles, 

 a közterület - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. 
törvény 54. § (4) bekezdésében és a VET. 123. §-ban - meghatározott funkciója a 
közművek elhelyezésének biztosítása, és 

 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései szerint a nemzeti 
vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, ideértve a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátását és e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra 
biztosítását. Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság 
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges 
infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható, 
valamint adható vagyonkezelésbe. 

3.4.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a közterület igénybevételét a jelen 
megállapodás megkötését megelőzően, valamint annak hatálya alatt előterjesztett közterület 
használat igénye esetében térítésmentesen, a közterület használata miatt általános 
kártalanítási igény nélkül biztosítja az Engedélyes számára. Ez azonban nem zárja ki a 
lehetőségét annak, hogy tényleges, a közmű elhelyezésével közvetlenül összefüggő 
károkozás esetén az Önkormányzat kárigényét érvényesítve eljárjon az Engedélyes felé. 

4. KAPCSOLATTARTÁS 
4.1. Kapcsolattartó személyek az Önkormányzat részéről: 
Az általános együttműködési, tájékoztatási kötelezettség tekintetében: 
Név: ………………………….. 
Telefon: ……………………. 
E-mail: ………………………… 
 
 
Kapcsolattartó személyek az MVM Émász Áramhálózati Kft. részéről: 
Az általános együttműködési, tájékoztatási kötelezettség tekintetében: 
Név: Nagyfejű Zsolt 
Telefon:  37/516-193, 20/7768-514 
E-mail:  zsolt.nagyfeju@mvmemasz.hu 
 
 

mailto:polgarmester@malyi.hu
mailto:zsolt.nagyfeju@mvmemasz.hu
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5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
5.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás a létesítmények 

engedélyeztetéséhez és megépítéséhez szükséges engedélyek, szakhatósági 
hozzájárulások (különösen a közútkezelői és az önkormányzati szakhatósági hozzájárulás) 
megszerzése, és az azokba foglalt előírások megtartása alól az Engedélyest nem mentesíti.  

5.2. A Felek vállalják, hogy a másik Féltől érkező minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn 
belül érdemben reagálnak, illetve megadnak minden szükséges segítséget ahhoz, hogy a 
munkálatok folyamatosak legyenek. 

5.3. Jelen Együttműködési Megállapodás módosítása csak a Felek erre irányuló közös akaratával, 
írásban érvényes. A jelen Megállapodásban hivatkozott jogszabályhelyek módosítása a 
megállapodás felülvizsgálatát vonja maga után. Az Együttműködési Megállapodás bármely 
rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész Együttműködési 
Megállapodás érvénytelenségét, a Felek az érvénytelen rendelkezést az Együttműködési 
Megállapodás időpontja szerinti ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel 
pótolják. Felek között az Együttműködési Megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi 
közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. Az Együttműködési 
Megállapodással kapcsolatban a Felek között felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás 
útján kísérlik meg rendezni. 

5.4. Jelen Együttműködési Megállapodás mindkét fél általi aláírás után, az utóbb aláíró fél 
aláírásának napján lép hatályba. 

5.5. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik, azt az egymás felé a szerződés 
hatálybalépését követően bejelentett munkákra kell alkalmazni a szerződés megszűnéséig. 

5.6. Jelen megállapodást bármelyik fél a másik félhez írásban intézett (tértivevényes, postai 
küldeménnyel) a kézhezvételtől számított 30 napos határidővel felmondhatja. Felmondás 
esetén a Felek a folyamatban lévő beruházásokra, azoknak kivitelezéséig a jelen 
megállapodás rendelkezéseit alkalmazzák. 

5.7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, a VET, valamint ezen törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet, a villamos energia rendszerhasználati díjak, 
csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH 
rendelet valamint a közcélú villamos hálózatra csatlakozással összefüggésben alkalmazandó 
csatlakozási díjak megállapításáról szóló 441/2021 számú MEKH határozat és az Elosztói 
engedélyes Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak azzal, hogy amennyiben a jelen 
megállapodás és az Üzletszabályzat rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy 
minden esetben a jelen megállapodás rendelkezései az irányadók. 

5.8. Jelen szerződésben foglaltakat a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt elfogadják és aláírásukkal megerősítik. 

 
Rétság, 2021. ………………… 
 
 
Rétság Város Önkormányzata 
képv.: Mezőfi Zoltán János polgármester 

Miskolc, 2021. ………………… 
 

 
MVM Émász Áramhálózati Kft. 
képv.: Kovács Zoltán igazgató és  

Pitó Ferencz Levente osztályvezető 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Simon Katalin 

Intézkedési terv elfogadása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2021. december 14.-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 Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) „Az önkormányzati intézmények ellenőr-
zése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának 
monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzése során a jogszabálysértő gyakorlatokat 
tárt fel, melyről egy figyelemfelhívó levélben értesítették intézményünket. 
 
Az ellenőrzés során bekért szabályzatok nagy része kiterjesztett, melyet elküldtünk, de a 
felhívólevél alapján saját , intézményre szóló szabályzatot kérnek.  
 
 
Az ellenőrzés során feltárt jogszabálysértő gyakorlatok:  
 
1. Az intézményvezető a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésé-
ről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti nyilatkozatban nem értékelte az 
intézmény belső kontrollrendszerének minőségét a 2020. évre vonatkozóan. Ezáltal fennáll a 
kockázata, hogy az intézményvezető nem rendelkezett megalapozott információkkal a vezetése 
alatt álló intézmény működéséről.  
 
2. Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3) bekezdés, és az ál-
lamháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés előírásai 
ellenére nem alakította ki a számviteli politikát. A számviteli politika határozza meg a keretsza-
bályokat, amelyek megalapozzák a szervezet működési sajátosságaihoz igazodó, szabályszerű 
könyvvezetést, illetve a beszámoló elkészítését.  
 
3. Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés a) pont és 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés előírá-
sai ellenére nem készítette el az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályza-
tát. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata azért lényeges, mert ez 
képezi a szervezet működési sajátosságaihoz igazodva a beszámoló mérlegtételeinek alátá-
masztásául szolgáló, szabályszerű leltár alapját. Ennek hiányában a leltár elkészítése nem 
szabályozott módon történik, ami akadályozza a valós összképet mutató beszámoló elkészíté-
sét és a nemzeti vagyon védelmét.  
 
4. Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés b) pont és 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés előírá-
sai ellenére nem készítette el az eszközök és a források értékelési szabályzatát. Az eszközök 
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és a források értékelési szabályzata azért lényeges, hogy a szervezet működési sajátosságai-
hoz igazodva történhessen az eszközök és források könyvviteli nyilvántartásba vétele és a 
számviteli beszámolóba kerülő értékének meghatározása, besorolása.  
5. Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. § (1) és (4) bekezdés és 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdés előírá-
sai ellenére nem készítette el a számlarendet. A számlarend meghatározza az alkalmazott fő-
könyvi számlákat, azok tartalmát, azok bizonylati alátámasztásának rendjét és ezzel biztosítja a 
beszámoló elkészítését. A számlarend alapvető feltétele az átlátható és elszámoltatható gaz-
dálkodásnak. 
  
6. Az intézményvezető az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pont előírása ellenére belső szabályzatban nem ren-
dezte a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A szabályzat által biztosítottak 
a beszerzések szabályozott lebonyolításának, a közpénz felhasználás átláthatóságának feltét-
elei.  
 
7. Az intézményvezető az általa tett teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. ren-
delet 6. § (4) bekezdés előírása ellenére nem szabályozta az integrált kockázatkezelés eljárás-
rendjét. Az eljárásrend azért lényeges, mert ezáltal biztosítottak a szervezet működésében rejlő 
kockázatok azonosításának és kezelésének feltételei. A szervezet működési kockázatai veszé-
lyeztethetik a közpénzekkel való átlátható, elszámoltatható és felelős gazdálkodás megvalósu-
lását.  
 
8. Az intézményvezető a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésé-
ről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés előírása ellenére nem szabályoz-
ta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. Az intézmény vezetője 
által kiadott szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje azért lényeges, 
mert a vezető ezzel teremti meg a szervezet tekintetében felmerülő és a szervezeten belül be-
következő integritást sértő események kezelésének alapjait. Az eljárásrend kialakításával az 
intézmény vezetője támogatja az integritást sértő eseményekkel kapcsolatosan azonosított koc-
kázatok bekövetkezése esetén azok hatékony kezelését, illetve a következmények enyhítését.  
 
Egyéb észrevételek: 
1. Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, ami tartalmazta, hogy az intéz-
mény dolgozója munkájával összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások, egyéb elő-
nyök esetén, milyen magatartást tanúsítson. A szabályozás azért lényeges, mert ezáltal biztosí-
tottak az intézmény csalásmentes, etikus működésének feltételei. A szervezet működése során 
felmerülő integritási kockázatok veszélyeztethetik a közpénzekkel való átlátható, elszámoltatha-
tó és felelős gazdálkodás megvalósulását.  
2. Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírta, 
hogy a dolgozója hogyan járjon el, ha munkájával összefüggésben ügyféllel, panaszossal, ér-
dekérvényesítővel kommunikációt folytat, kapcsolatot tart fenn. A szabályozás azért lényeges, 
mert ezáltal biztosítottak az intézmény csalásmentes, etikus működésének feltételei. A szerve-
zet működése során felmerülő integritási kockázatok veszélyeztethetik a közpénzekkel való 
átlátható, elszámoltatható és felelős gazdálkodás megvalósulását.  
3. Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírja, 
hogy a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatait évente át kell tekinteni. A 
szabályozás hozzájárul, hogy az intézmény a közfeladatait a legjobb minőségben, az érintettek 
igényeinek megfelelően lássa el.  
 
Az Állami Számvevőszék kérése alapján, a megfelelő intézkedések érdekében Intézkedési 
tervet készítettem, melyet az ÁSZ számára megküldött válaszlevélben belefoglaltam. 
 



Intézkedési terv elfogadása                                                                                                                2021.12. 14-i Kt. ülésre 

3 
 

 
 
 
 
Mellékletben csatolom: 

- Intézkedési Terv 
- Állami számvevõszék figyelemfelhívó levelét: Ikt. szám: EL-3418-

1127/2021. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2021. december 6. 
 
 
 
Simon Katalin 
intézményvezető 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2021. (XII. 14) KT. HATÁROZATA 

 
Intézkedési terv elfogadása 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár ÁSZ ellenőrzéssel kapcsolatos Intézkedési tervét, azt jóváhagyja. A szabályzatok el-
készítésével, hiányok pótlásával megbízza a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intéz-
ményvezetőjét. 
 
Határidő: 2022. június 6. 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 
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Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
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ELNÖK 

 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 

intézményvezetője részére 

RÉTSÁG 

Tisztelt Intézményvezető Úrhölgy/Úr! 

Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az 
önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú 
ellenőrzése” című ellenőrzést végzi az Ön által vezetett intézménynél. 

Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok és társulások irányítása alá tartozó intézmények szabályozási 
környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjed ki. Az ellenőrzés keretében az 
ÁSZ a beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító kontrollkörnyezet kialakítását, valamint a 
csalásmentes integritási környezet megteremtése szempontjából lényeges dokumentumokat 
értékeli. 

Az ÁSZ célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a 
közpénzügyi helyzet javulását, ezért az ÁSZ kiemelten fontosnak tartja az ellenőrzések során feltárt 
jogszabálysértő gyakorlatok mielőbbi megszüntetését, a pozitív változások elindítását. 

Az ellenőrzés az alábbi jogszabálysértő gyakorlatokat tárta fel, amelyek megszüntetése érdekében 
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (továbbiakban: ÁSZ tv.) 33. § (6) 
bekezdésében szabályozott figyelemfelhívó levéllel fordulok Önhöz.  

1. Az intézményvezető a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti nyilatkozatban 
nem értékelte az intézmény belső kontrollrendszerének minőségét a 2020. évre 
vonatkozóan. Ezáltal fennáll a kockázata, hogy az intézményvezető nem rendelkezett 
megalapozott információkkal a vezetése alatt álló intézmény működéséről. 

2. Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3) bekezdés, és az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés 
előírásai ellenére nem alakította ki a számviteli politikát. A számviteli politika határozza 
meg a keretszabályokat, amelyek megalapozzák a szervezet működési sajátosságaihoz 
igazodó, szabályszerű könyvvezetést, illetve a beszámoló elkészítését. 

3. Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés a) pont és 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés 
előírásai ellenére nem készítette el az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási 
szabályzatát. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata azért 
lényeges, mert ez képezi a szervezet működési sajátosságaihoz igazodva a beszámoló 

Ikt. szám: EL-3418-1127/2021. 



 

mérlegtételeinek alátámasztásául szolgáló, szabályszerű leltár alapját. Ennek hiányában a 
leltár elkészítése nem szabályozott módon történik, ami akadályozza a valós összképet 
mutató beszámoló elkészítését és a nemzeti vagyon védelmét. 

4. Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés b) pont és 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés 
előírásai ellenére nem készítette el az eszközök és a források értékelési szabályzatát. Az 
eszközök és a források értékelési szabályzata azért lényeges, hogy a szervezet működési 
sajátosságaihoz igazodva történhessen az eszközök és források könyvviteli nyilvántartásba 
vétele és a számviteli beszámolóba kerülő értékének meghatározása, besorolása. 

5. Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. § (1) és (4) bekezdés és 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdés 
előírásai ellenére nem készítette el a számlarendet. A számlarend meghatározza az 
alkalmazott főkönyvi számlákat, azok tartalmát, azok bizonylati alátámasztásának rendjét 
és ezzel biztosítja a beszámoló elkészítését. A számlarend alapvető feltétele az átlátható és 
elszámoltatható gazdálkodásnak. 

6. Az intézményvezető az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pont előírása ellenére belső szabályzatban 
nem rendezte a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A szabályzat által 
biztosítottak a beszerzések szabályozott lebonyolításának, a közpénz felhasználás 
átláthatóságának feltételei. 

7. Az intézményvezető az általa tett teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés előírása ellenére nem szabályozta az integrált 
kockázatkezelés eljárásrendjét. Az eljárásrend azért lényeges, mert ezáltal biztosítottak a 
szervezet működésében rejlő kockázatok azonosításának és kezelésének feltételei. A 
szervezet működési kockázatai veszélyeztethetik a közpénzekkel való átlátható, 
elszámoltatható és felelős gazdálkodás megvalósulását. 

8. Az intézményvezető a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés előírása ellenére 
nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. Az 
intézmény vezetője által kiadott szervezeti integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendje azért lényeges, mert a vezető ezzel teremti meg a szervezet tekintetében 
felmerülő és a szervezeten belül bekövetkező integritást sértő események kezelésének 
alapjait. Az eljárásrend kialakításával az intézmény vezetője támogatja az integritást sértő 
eseményekkel kapcsolatosan azonosított kockázatok bekövetkezése esetén azok hatékony 
kezelését, illetve a következmények enyhítését. 

Az integritás kialakítása azért fontos, mert ezáltal átlátható és elszámoltatható egy szervezet 
működése, ami elősegíti a korrupció és egyéb visszaélések megelőzését. A szervezeti integritás 
alapvető feltétele a szabályozottság, azaz a jogszabályokban előírt belső szabályzatok megléte, 
azok – hatályos jogszabályoknak – megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazhatósága.  

Tájékoztatom Intézményvezető úrhölgyet/urat, hogy az ÁSZ megállapításait az ellenőrzési 
adatbekérés során, határidőben rendelkezésre bocsátott, hiteles dokumentumok alapján tette 
meg. Az adatszolgáltatáson kívül, utólag rendelkezésre bocsátott, ellenőrzött időszakra vonatkozó 
dokumentumokat az ÁSZ nem veszi figyelembe. 



 

Kérem Intézményvezető úrhölgyet/urat, hogy az ÁSZ tv. 33. § (6) bekezdése alapján a 
figyelemfelhívó levélben foglaltakat 15 napon belül elbírálni, a megfelelő intézkedést megtenni és 
erről az ÁSZ elnökét értesíteni szíveskedjen. Az értesítést a hivatali kapun keresztül, amennyiben 
ezzel nem rendelkeznek, postai úton szíveskedjen megtenni. Az intézkedéseknek a jövőre 
szükséges vonatkoznia, az intézkedéseket az intézkedésekkel érintett dokumentumok csatolása 
nélkül szíveskedjen megküldeni.  

A figyelemfelhívó levelemben jelzett jogszabálysértő gyakorlatok jövőbeni kijavítására irányuló 
intézkedései elősegítik, hogy a hiányosságok mihamarabb kijavításra kerüljenek, ami hozzájárul 
szervezete jogszabályoknak megfelelő, integritás alapú működéséhez. Felhívom Intézményvezető 
úrhölgy/úr figyelmét, hogy a megfelelő intézkedések elmulasztása a korrupciós kockázatok 
növekedésével járhat. 

Kérem, hogy a figyelemfelhívó levelemben foglaltakat a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint 
kialakított integrált kockázatkezelési rendszerében a szervezet tevékenységében rejlő és a szervezeti 
célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltesse, és a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet-ben foglalt 
előírásoknak megfelelően kezelje. Kérem továbbá, hogy a figyelemfelhívó levélben foglaltakra tett 
intézkedéseit szerepeltesse a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a külső 
ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedési tervek végrehajtásáról vezetett nyilvántartásában. 

Fenti figyelemfelhíváson túlmenően indokoltnak tartom Intézményvezető úrhölgyet/urat az alábbi 
hiányosságokról is tájékoztatni, amelyek megszüntetésével csökkenthetők az integritási kockázatok 
az intézmény működésében. 

1. Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, ami tartalmazta, hogy az 
intézmény dolgozója munkájával összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások, 
egyéb előnyök esetén, milyen magatartást tanúsítson. A szabályozás azért lényeges, mert 
ezáltal biztosítottak az intézmény csalásmentes, etikus működésének feltételei. A szervezet 
működése során felmerülő integritási kockázatok veszélyeztethetik a közpénzekkel való 
átlátható, elszámoltatható és felelős gazdálkodás megvalósulását. 

2. Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírta, 
hogy a dolgozója hogyan járjon el, ha munkájával összefüggésben ügyféllel, panaszossal, 
érdekérvényesítővel kommunikációt folytat, kapcsolatot tart fenn. A szabályozás azért 
lényeges, mert ezáltal biztosítottak az intézmény csalásmentes, etikus működésének 
feltételei. A szervezet működése során felmerülő integritási kockázatok veszélyeztethetik a 
közpénzekkel való átlátható, elszámoltatható és felelős gazdálkodás megvalósulását. 

3. Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírja, 
hogy a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatait évente át kell tekinteni. 
A szabályozás hozzájárul, hogy az intézmény a közfeladatait a legjobb minőségben, az 
érintettek igényeinek megfelelően lássa el. 

Kérem Intézményvezető úrhölgyet/urat, hogy az előző bekezdésekben foglaltak áttekintését 
követően szíveskedjen tájékoztatni a kialakított álláspontjáról, illetve a megtett vagy a jövőben 
megtenni kívánt intézkedéseiről az integritási kockázat mérséklése érdekében. 



 

Bízom benne, hogy meg tudja tenni azokat a szükséges lépéseket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy az intézmény a jövőben integritástudatosan és szabályosan tudjon működni. 

Budapest, 2021. 11. hó 17. nap 

 

 Tisztelettel: 

 Domokos László s.k.

 



Városi Művelődési Központ és könyvtár 
2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
 
 

Intézkedési terv 
 

 „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása 
alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című ellenőrzésük 

során feltárt, EL-3418-1127/2021. iktatószámú figyelemfelhívó levelükben felsorolt 
észrevételek figyelembevételével 

 
 
 
1.  
Felvetés: „Az intézményvezető a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerinti nyilatkozatban nem 
értékelte az intézmény belső kontrollrendszerének minőségét a 2020. évre vonatkozóan. 
Ezáltal fennáll a kockázata, hogy az intézményvezető nem rendelkezett megalapozott 
információkkal a vezetése alatt álló intézmény működéséről.” 
 
Tervezett intézkedés: A fent említett törvény előírásainak megfelelően értékelem a 2021. évre 
vonatkozó belső kontrollrendszer minőségét. 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
2.  
Felvetés: „Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3) bekezdés 
és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés 
előírásai ellenére nem alakította ki a számviteli politikát. A számviteli politika határozza meg 
a keretszabályokat, amelyek megalapozzák a szervezet működési sajátosságaihoz igazodó, 
szabályszerű könyvvezetést, illetve a beszámoló elkészítését.” 
 
Tervezett intézkedés: Rétság Város Önkormányzata intézményünkre is kiterjesztett számviteli 
politikája alapján kidolgozom a Városi Művelődési Központ és Könyvtár saját szabályzatát. 
 
Határidő: 2022. február 28. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
3.  
Felvetés: „Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés a) 
pont és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) 
bekezdés előírásai ellenére nem készítette el az eszközök és a források leltárkészítési és 
leltározási szabályzatát. Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 
azért lényeges, mert ez képezi a szervezet működési sajátosságaihoz igazodva a beszámoló 



mérlegtételeinek alátámasztásául szolgáló, szabályszerű leltár alapját. Ennek hiányában a 
leltár elkészítése nem szabályozott módon történik, ami akadályozza a valós összképet mutató 
beszámoló elkészítését és a nemzeti vagyon védelmét.” 
 
Tervezett intézkedés: Elkészítem az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási 
szabályzatát, hogy valós összképet mutató beszámoló készüljön a vagyonvédelem érdekében. 
 
Határidő: 2022. március 14. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
4.  
Felvetés: „Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés 
b) pont és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 50. § (1) 
bekezdés előírásai ellenére nem készítette el az eszközök és a források értékelési szabályzatát. 
Az eszközök és a források értékelési szabályzata azért lényeges, hogy a szervezet működési 
sajátosságaihoz igazodva történhessen az eszközök és források könyvviteli nyilvántartásba 
vétele és a számviteli beszámolóba kerülő értékének meghatározása, besorolása.” 
 
Tervezett intézkedés: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár sajátosságaihoz igazodva 
elkészítem az eszközök és a források értékelési szabályzatát. 
 
Határidő: 2022. március 28. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
 
5.  
Felvetés: „Az intézményvezető a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. § (1) és (4) 
bekezdés és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 51. § (2) 
bekezdés előírásai ellenére nem készítette el a számlarendet. A számlarend meghatározza az 
alkalmazott főkönyvi számlákat, azok tartalmát, azok bizonylati alátámasztásának rendjét és 
ezzel biztosítja a beszámoló elkészítését. A számlarend alapvető feltétele az átlátható és 
elszámoltatható gazdálkodásnak.” 
 
Tervezett intézkedés: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár pénzügyi és gazdálkodási 
feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. A kiterjesztett számlarend alapján a pénzügyi 
csoport segítségével elkészítjük intézményünk számlarendjét. 
 
Határidő: 2021. április 11. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
6.  
Felvetés: „Az intézményvezető az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés b) pont előírása ellenére belső 
szabályzatban nem rendezte a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet. A 



szabályzat által biztosítottak a beszerzések szabályozott lebonyolításának, a közpénz 
felhasználás átláthatóságának feltételei.” 
 
Tervezett intézkedés: A beszerzések szabályozott lebonyolításának és a közpénz felhasználás 
átláthatóságának érdekekében belső szabályzatot készítek a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendről. 
 
Határidő: 2022. április 25. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
7.  
Felvetés: „Az intézményvezető az általa tett teljességi és hitelességi nyilatkozat alapján a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés előírása ellenére nem szabályozta az integrált 
kockázatkezelés eljárásrendjét. Az eljárásrend azért lényeges, mert ezáltal biztosítottak a 
szervezet működésében rejlő kockázatok azonosításának és kezelésének feltételei. A szervezet 
működési kockázatai veszélyeztethetik a közpénzekkel való átlátható, elszámoltatható és 
felelős gazdálkodás megvalósulását.” 
 
Tervezett intézkedés: Elkészítem az integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló 
szabályzatot a közpénzekkel való átlátható, elszámoltatható és felelős gazdálkodás érdekében. 
 
Határidő: 2022. május 9. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
8.  
Felvetés: „Az intézményvezető a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés előírása ellenére 
nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. Az 
intézmény vezetője által kiadott szervezeti integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendje azért lényeges, mert a vezető ezzel teremti meg a szervezet tekintetében 
felmerülő és a szervezeten belül bekövetkező integritást sértő események kezelésének alapjait. 
Az eljárásrend kialakításával az intézmény vezetője támogatja az integritást sértő 
eseményekkel kapcsolatosan azonosított kockázatok bekövetkezése esetén azok hatékony 
kezelését, illetve a következmények enyhítését.” 
 
Tervezett intézkedés: Elkészítem a szervezeti integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendjére vonatkozó szabályzatot. 
 
Határidő: 2022. május 23. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
 
9.  



Felvetés: 
• Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, ami tartalmazta, hogy az 

intézmény dolgozója munkájával összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások, 
egyéb előnyök esetén, milyen magatartást tanúsítson. A szabályozás azért lényeges, mert 
ezáltal biztosítottak az intézmény csalásmentes, etikus működésének feltételei. A 
szervezet működése során felmerülő integritási kockázatok veszélyeztethetik a 
közpénzekkel való átlátható, elszámoltatható és felelős gazdálkodás megvalósulását. 

• Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírta, 
hogy a dolgozója hogyan járjon el, ha munkájával összefüggésben ügyféllel, panaszossal, 
érdekérvényesítővel kommunikációt folytat, kapcsolatot tart fenn. A szabályozás azért 
lényeges, mert ezáltal biztosítottak az intézmény csalásmentes, etikus működésének 
feltételei. A szervezet működése során felmerülő integritási kockázatok veszélyeztethetik 
a közpénzekkel való átlátható, elszámoltatható és felelős gazdálkodás megvalósulását. 

• Az intézményvezető nem készített olyan belső szabályozást, eljárásrendet, amely előírja, 
hogy a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatait évente át kell 
tekinteni. A szabályozás hozzájárul, hogy az intézmény a közfeladatait a legjobb 
minőségben, az érintettek igényeinek megfelelően lássa el. 

Tervezett intézkedés: Elkészítem a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szabályzatát a 
hivatásetikai alapelvekről és az etikai eljárás rendjéről, mely tartalmazza, hogy 
• az intézmény dolgozója munkájával összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások, 

egyéb előnyök esetén, milyen magatartást tanúsítson, 
• a dolgozó hogyan járjon el, ha munkájával összefüggésben ügyféllel, panaszossal, 

érdekérvényesítővel kommunikációt folytat, kapcsolatot tart fenn, 
• a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének rendjét. 
 
Határidő: 2022. június 6. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
 
Rétság, 2021.11.29.                                 Simon Katalin 
        intézményvezető 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Megállapodás módosítása – Rózsa Attila 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. december 14‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rózsa Attila 2022. január 1-től módosítani kívánja szolgáltatási árait. 
 
A vállalkozó folyamatosan ellátja az intézmények valamennyi számítógépének és nyomtatójának a 
karbantartását, vírusellenőrzését, a Polgármesteri Hivatalban lévő szerver üzemeltetését, a gépek ví-
rusellenőrzését. A vállalkozó saját költségén részt vett az ASP képzéseken is, a szakrendszerekben 
igen gyakran nyújt segítséget. 
 
Az áremelés a garantált bérminimum emelkedésével, az euró árfolyam változásával és az éves infláci-
óval indokolható. 
 

Intézmény/ágazat 2021. évi díj/hó 
(bruttó) 

2022. évre javasolt díj/hó 
(bruttó) 

% 

Polgármesteri Hivatal  101.219 Ft/hó 111.760 Ft/hó 110,4
Fogorvosi szolgálat  8.763 Ft/hó 11.430 Ft/hó 110,2
Védőnők  16.383 Ft/hó 19.050 Ft/hó 116,3
Óvoda 8.763 Ft/hó 11.430 Ft/hó 130,4
VMKK 63.373 Ft/hó 69.850 Ft/hó 110,2
 
Panasz a vállalkozóra intézményi szintről sem érkezett, mindenki elégedett a munkájával. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. december 08. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

2021. évi költségvetési rendelet 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rózsa Attilával informa-
tikai feladatokra megkötött megállapodás módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 2022. évi informatikai feladatokra az alábbi fedezetet biztosítja: 
 

Intézmény/ágazat 2022. évre díj/hó 
(bruttó) 

Polgármesteri Hivatal 111.760 Ft/hó 
Fogorvosi szolgálat 11.430 Ft/hó 
Védőnők 19.050 Ft/hó 
Óvoda 11.430 Ft/hó 
VMKK 69.850 Ft/hó 

 
A határozat mellékletét képező megállapodás módosításokat a Képviselő-testület jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert és valamennyi intézményvezetőt a 
megállapodások aláírására. 
 
Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 











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

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

1 oldal a 2 oldalból 

Előterjesztést készítette: Fodor Rita                     Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke 
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGHOZ ÉRKEZETT KÉRELMEK 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2021. december 14-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 Bizottsághoz 1 kérelem érkezett.  
 

1.) Rétsági Városi Nyugdíjas Klub kérelme 
A 2021. október 1-i színházlátogatáshoz kérnek támogatást. 
A színházlátogatáson 55 fő vett részt, a belépőjegy ára összesen 187.000 Ft volt. 
 
A színházlátogatásra 187.000 Ft x 70 % = 130.900 Ft támogatás nyújtható.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen.      
 
Rétság, 2021. december 07. 
                          
                                                                                                              Bencsok Péter s.k. 
                                                                                                                  TKB elnöke 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2021. (XII.14.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bi-
zottság döntéseiről készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével és a Rétsági Városi Nyugdíjas november 
20-i színházlátogatását 130.900 Ft-tal támogatja. 
 
A támogatásokról az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013.  
(XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti megállapodást kell megkötni. A megállapodások meg-
kötését követően történhet meg a támogatások kifizetése 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Bencsok Péter TKB elnök 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
          Jámbor Lajos 
                 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                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti idő-
szakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2021. december 14-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! 
 

I.  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
A határozatok sorszámozásának és tárgyának felsorolását az előterjesztés melléklete tar-
talmazza.  
 

II.  
Polgármesteri beszámoló: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2021. november 22 utáni időszak eltelt eseményeiről tájékoztatom önöket a legfonto-
sabb témakörök szerint. 
 

- Karbantartási munkák: 2021. december 8-án megtörtént a Mező utca, Ró-
zsavölgy utca műszaki átadása. A patkarendezés, feltöltés megtörtént. Az eredeti ál-
lapotot helyreállították. 
 
- A Hunyadi soron a járda elkészült. A vízelvezető árok, árokidomok elhelyezése fo-
lyamatban van. Itt a munkát az indokolta, hogy a Radnóti utca aszfaltos burkolata 
egyenesen vezette a vizet a telkekre, továbbá az út meredeken lejt a Hunyadi soron, 
a József Attila úti kereszteződéstől. 
 
- Szintén ebben a programban Radnóti utca-Járóbeteg közötti gyalogút elkészült. 
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- Két helyszínen készültek el parkolók. A Nyárfa utca, 2-es főút között kb. 10 gép-
jármű részére alkalmas parkoló, illetve a Menza udvarába tervezett térkövezett parko-
ló. 
 
- 2021. december 8-án volt az utolsó kooperációs bejárás. Kiemelten kezeltük az 
Orgona közt. Az ott élők számtalan észrevételt tettek. A panaszok jórészt kezelhető-
ek, viszont a lakosságnak is meg kell várnia a beruházás végét. Még nem tartunk ott-
közölte a kritikákra a kivitelező. A lakossági panaszok nyilván meghallgatásra kerül-
tek. Az egyik lakótól konkrétan életveszélyes fenyegetést kaptam, amennyiben nem 
az ő elképzelése teljesül. 
 
- Fontosnak tartom beszámolómban a tervezett áruház megépítésére vonatkozó tá-
jékoztatást a Mol kútnál. 
Két behajtó tervezet készült. Az egyik lámpás, a másik körforgalmas. Folyamatos az 
egyeztetés a tervezetekről. A magam részéről a lámpás változatot támogatom, míg a  
Véda kapu üzemeltetője körforgalmat javasol. A körforgalmas megoldásnak igen 
nagy ára van. Át kellene helyeztetni a szoborcsoporthoz vezető hidat, meg kellen 
szüntetni a kamionmegállót, a buszmegállót pedig át kellene helyeztetni a kamion-
parkoló helyére. Ebből a történetből is jól látszódik, hogy a nem helyi embereknek 
semmi nem drága. A kérést nem átlépve egyeztettem Bíró Annával, a projektmene-
dzserrel. Tájékoztatása alapján nem megvalósíthatatlan a kérés, de a lakossági fel-
háborodás teljesen jogos lenne. Semmikép nem támogatom a körforgalmas változa-
tot. 
 
- Laktanya 356/49, 50, 52, 53 hrsz. Az említett hrsz-eket az önkormányzat értékesí-
tette. A vállalkozó befizette a liciten megnyert összeget. 2021. december 7-én meg-
beszélést tartottunk. A megbeszélés tárgya: a meglévő rendezési terv módosítása, 
párkánymagasság megfelelése. További felvetés volt a vízi közművek megfelelése. A 
közművek rajzai rendelkezésre állnak, melyet átadtam Kovács Gábor tervező részé-
re. 
 
- Az ipari park új ügyvezetőjével, Vass Virággal találkoztam. Beszámolt terveiről, az 
ipari park fejlesztéséről is beszélt. Ezzel együtt javaslom a közeli jövőben a szemé-
lyes bemutatkozást a Képviselő-testület felé. Az ügyvezető részére több segítséget 
nyújtottam elérhetőségekkel. Az ügyvezető a találkozóra már teljes mértékben felké-
szülten érkezett.  
 
- Az Urbán gyár ügyvezetőjével, egyik tulajdonosával volt szerencsém egyeztetni. Itt 
is     több ezer m 2 csarnoképítés lesz. Karácsony közeledtével az adventi gyermek-
programokra édesség ajándékokat kaptunk a vállalkozástól. Köszönjük szépen. 
 
    -December 9-én az Óvodai sportpálya műszaki átadása megtörtént. Köszönjük a 
Magyar Állam finanszírozásában elkészült sportlétesítményt. Kértem az óvodavezető-
től, hogy egyeztessen az iskolaigazgatóval a pálya használatáról. Az óvodából a 
sportpályára vezető szakaszra árajánlatot kértünk a kivitelezőtől egy lépcső megépí-
tésére, mely biztonságossá teszi a gyermekek átjutását a létesítményhez.  
 
     Kérem a beszámoló szíves tudomásul vételét! 
 
    2021. december 9. 

 
                                                                                                             Mezőfi Zoltán 
                                                                                                              polgármester   
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Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  

 
 Szociális Bizottság 2021.11.24-i ülésén az alábbi részletezés szerint 24 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása 16 db   
- -       támogatott kérelem 13 db 195.000 Ft 

- -       elutasított kérelem 3 db  
           Döntés összesen: 16 db 195.000 Ft 
Temetési Települési támogatás  - 

- -       támogatott kérelem 3 300.000 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 300.000 
Születési települési támogatás  - 

- -       támogatott kérelem 1 100.000 
- -       elutasított kérelem 1 - 

           Döntés összesen: 2 100.000 
           Döntés összesen: 21 db 595.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság a 81/2021. (XI.24).) számú határozata alapján Lövei Imréné kérelme 
alapján, 2021. november 01. napjával megszüntette a szociális étkezést. 
A Szociális Bizottság a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatához  a 83/2021. (XI.24.) számú 
határozata alapján javasolta a Képviselő-testületnek  10 hónapra 10 „A” típusú pályázatok 
támogatását. 
A Szociális Bizottság 82/2021.(XI.24.) számú határozatával 137 személy részére 1 m3 szociá-
lis célú tűzifa támogatást állapított meg, vissza nem térítendő természetbeni juttatásként, 10 
személy kérelmét elutasította. 
 

 
 



KT. HATÁROZATOK 
2021. november 30-tól (104-ig beszámolva) 

 
 
 

 
Hat.száma, 

kelte 
Határozat tárgya 

           2022. évi adómértékek megállapítása -- 
105/ 2022. évi földhaszonbér megállapítása folyamatos 
107/ Beszámoló a 2021. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről folyamatos 
108/ 2021. évi közbeszerzési terv módosítása folyamatos 
109/ Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása  
110/ 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása határidő még nem telt le 
111/ Kossuth u. 10. sz. alatti ingatlan értékesítésére érkezett pályázatok elbírálása az adásvételi szerződés a mai ülés 

napirendje 
112/ Temetőgondnoki pályázatra érkezett árajánlatok elbírálása a kiválasztás megtörtént, a szerződés 

egyeztetése érdekében a vállalkozó 
nem jelent meg. 

113/ B-26 Ingatlanhasznosító Kft. területvásárlási kérelme határidő még nem telt le 
114/ Adásvételi szerződés jóváhagyása – Gáspár Csaba a szerződés aláírása megtörtént 
115/ Szakértői megbízási szerződés jóváhagyása a szerződés aláírása megtörtént 
116/ Szakértői megbízási szerződés jóváhagyása a szerződés aláírása megtörtént 
117/ Bérleti szerződés felmondása (Ipoly-menti REL Egyesület) Ügyvéd úr értesült a döntésről 
118/ Közterületi kukák kihelyezése, cseréje, pótlása a felmérés megtörtént, a mai ülés 

témája 
119/ Előterjesztés a laktanyában lévő fahulladék elszállítására A szerződés pontosítása, aláírása 

megtörtént 
120/ Fakivágási kérelmek pontosítva az adatok, a mi ülés 

napirendje 
121/ DMRV, Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 

megküldött teljesítésigazolás elfogadása 
DMRV részére megküldtük a 

teljesítésigazolást 
122/ Ajánlat amalgám-szeparátor fogászati kezelőegységbe történő beépítésére A szerződés-tervezet a mi ülés 

napirendje 



123/ Foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására irányuló szolgáltatási szerződés 
megkötésének engedélyezése 

Végrehajtás folyamatban, egy 
alkalommal már volt vizsgálat 

124/ Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői megbízás lejárta, új 
kinevezéshez szükséges döntések meghozatala 

a pályázat kiírása megtörtént 

125/ Év végi juttatás lehetősége 2021. A kifizetés megtörtént. 
126/ Javaslat komposztálás lakossági támogatására A határidő még nem járt le 
127/ Infomix Kft-vel szerződéskötés jóváhagyása A szerződés részünkről aláírásra került 
128/ Garázs bérleti szerződés jóváhagyása A szerződés aláírása megtörtént 
129/ Napközi Otthonos Óvoda kérelme párhuzamos foglalkoztatás engedélyezésére 

2022. évre 
2022.02.15 

130/ „Adventi hangolódás a zene és ének jegyében” Az intézményvezető értesült a döntésről 
131/ Szerződéskötés jóváhagyása: Pesti Művész Színház – Csárdáskirálynő-produkció Az intézményvezető értesült a döntésről 
132/ Szerződéskötés jóváhagyása MODELLO Módszertani és Képzési Intézettel Az intézményvezető értesült a döntésről 
133/ Külön megállapodás jóváhagyása – Balassagyarmati Tankerületi Központ nincs teendő 
134/ Értékbecslés elfogadása Tolmácsi 02/4 (új 02/20 hrsz) ingatlanra A testületi döntés megküldésre került 
135/ Tóth Anna kérelme A testületi döntés megküldésre került 
136/ Zagyvai Gyuláné kérelme A testületi döntés megküldésre került 
137/ Nyugállományú klubok kérelme Megállapodások aláírva 
138/ Kereplő Néptánc Egyesület kérelme A testületi döntés megküldésre került 
139/ Tájékoztató követelések állományáról folyamatos 
140/ 1 db konténer vásárlásáról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatási szerződés 

jóváhagyásáról 
A szerződés részünkről aláírásra került 

141/ Nyilvános WC zárcseréje még nem történt intézkedés 
142/ Szociális Bizottsági tag megválasztása A testületi döntés megküldésre került 
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