RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti :Hutter Jánosné jegyző

RENDELET AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL
ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2012.augusztus 31-i ülésén megvitatásra került a helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület döntésének megfelelően
társadalmi véleményezésre bocsátottunk.
A véleményezési határidő lejártával egyetlen lakossági vélemény sem érkezett.
A rendelet-tervezet elfogadását javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek.
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
176/2012. (VIII.31.) sz. Kt. határozata
Tárgy: Kitüntetésekről szóló helyi rendelet átdolgozása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 1/2011.(I.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 39/A-39/B §-ban foglaltak alapján az elismerő címek alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló rendelet-tervezetét 15 napra
(2012.szeptember 06 -2012.szeptember 21.) társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ-nek megfelelően gondoskodjon a társadalmi
egyeztetésre bocsátásról, és a véleményezett rendelet-tervezet előterjesztéséről.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
Határidő: szöveg szerint
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Jogszabályi háttér
Alaptörvény 32. cikk (2)
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Rendelet-tervezet
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.( ……) önkormányzati rendelete
AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve
állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Rétság Város Díszpolgára címet, Pro Urbe Emlékérem, valamint Az Év Rétsági Tanulója kitüntetést alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza.
I.
Rétság Város Díszpolgára cím
1.§
(1) Rétság Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar,
vagy külföldi állampolgárnak, aki Rétság város és polgárai számára, a város fejlődése,
gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.
Jelentős munkájával, vagy egész életművével általános elismerést szerzett.
(2) Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható.
(3) A Rétság Város Díszpolgára címből önkormányzati ciklusonként egy adományozható,
melyet városi ünnepség keretében kell átadni.
(4) A Rétság Város Díszpolgára címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.
2.§
(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi
azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2) A város díszpolgára:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein;
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;
c) díjtalanul látogathatja a rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár valamennyi
rendezvényét.
II.
Pro Urbe Emlékérem
3.§
(1) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának,
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a
társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely ágazatában kiemelkedően
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
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(2) A Pro Urbe Emlékéremből évente legfeljebb egy adományozható, melyet városi ünnepség
keretében kell átadni.
(3) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár.
(4) A Pro Urbe Emlékéremmel kitüntetett személy az önkormányzat által rendezett minden
ünnepségre hivatalos.
III.
Az Év Rétsági Tanulója
4.§
(1) Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy középiskolai
tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményével, a művészetek, illetve a sport területén egyénileg, vagy csapatban nyújtott kiemelkedő
teljesítményével hírnevet szerzett városunknak.
(2) Az Év Rétsági Tanulója elismerésből – a 3.) bekezdésben foglalt kivétellel- évente legfeljebb három adományozható, melyet városi ünnepség keretében kell átadni.
(3) A csapatban elért kimagasló teljesítmény elismerése esetén a csapat tagjainak száma
szerinti elismerés adományozható.
(4) Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel oklevél jár.
IV.
Elismerések adományozásának és visszavonásának rendje
5.§
(1) A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági Tanulója elismerések adományozására írásban javaslatot tehetnek:
a) a Képviselő-testület tagjai
b) a Képviselő-testület bizottságai
c) önkormányzati intézmények
d) rétsági civil szervezetek
e) rétsági bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgárok
(2) A javaslatokat indoklással ellátva az adott év január 31-ig kell leadni a Polgármesteri
Hivatal jegyzőjének.
(3) A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására vonatkozó javaslatokat a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé.
(4) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt.
Az elismerés visszavonása
6.§
(1) A Rétság Város Díszpolgára cím és a Pro Urbe Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
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(3) A visszavonás módjára a 5.§ 3.) és 4.) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
V.
Vegyes rendelkezések
7.§
(1) Az elismerésben részesített személyekről, szervezetekről és vállalkozásokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2.§ 2.) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az elismerések költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani.
8.§
Ez a rendelet ………….. lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9/2004.(V.28.) és a 13/2005.(IX.25.)
rendeletekkel módosított 19/2000.(XII.29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Mezőfi Zoltán sk.
polgármester

Hutter Jánosné sk.
jegyző

Rétság, 2012. október 07.

Hutter Jánosné
jegyző

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző
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Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény helyi elismerésekről szóló
rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
A rendelelet tervezetetet illetve az előterjesztést áttekintettem.
Az előkészítés során több szempontú egyeztetésekre került sor, és már a korábbiakban is
tanácsnoki véleményemmel került a testület elé az irat. Végülis voltak javaslataim a leírt
szövegezés változtatására, illetve a Város szolgálatáért elismerés ugyanezen keretbe történő
beépítéséről. Tekintve, hogy ezen javaslatokat a képviselő-testület nem támogatta, a demokrácia
szabályait komolyan véve ezt tudomásul veszem, itt nem ismétlem meg.
A rendelet tervezet lakossági véleményezésre lett bocsátva. Megfelelő helyeken meghirdetve,
kellő időt hagyva a vélemények megadására. Az előterjesztés szól arról, hogy egyetlen vélemény
nem érkezett. Jómagam úgy értékelem, hogy a tervezet elfogadható a lakosság részére, ezért
sem volt egyéni javaslat. Mindezzel együtt a lakossági vélemémnyezés intézménye jó, és a
lehetőséget biztosítja a szélesebb nyilvánosságnak a rendeletalkotásba bekapcsolódásra. És e
tekintetben nem kérdőjelezi meg a társadalmi véleményezés intézményét, hogy konkrétan ehhez
a tervezethez nem érkeztek javaslatok.
A rendelet-tervezet tárgyalásra alkalmas, azt napirendre tűzni és elfogadni javaslom.

Rétság 2012. október 9.
Girasek Károly tanácsnok
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1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A belső ellenőrzés célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. A tervezés, a tervkészítés eljárási és jóváhagyási
rendjének főbb alapja:
− a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (Ötv.)
− az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
− a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.)
Az Ötv. 92.§ (6) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzatokra vonatkozó éves belső
ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.”
Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a Bkr. tartalmazza.
Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) saját egyéni ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni és megállapításait folyamatosan hasznosítani. Önkormányzatunk belső ellenőrzés keretében ellátja
intézményei ellenőrzését is.
Az önkormányzat belső ellenőrzési feladat ellátását a Rétság Kistérség Többcélú Társulása útján végzi. A Többcélú Társulás felé jeleztük szándékunkat, hogy a belső ellenőrzés feladatát továbbra is az átalakult, a járási települések jelentős részét magában foglaló társulás útján kívánja ellátni. A belső ellenőrzésre javasolt témát a belső ellenőrzési vezető részére továbbítottuk.
A belső ellenőrzés finanszírozása az elmúlt években a kistérségi normatívából történt.
A jövő évi költségvetési törvénytervezet nem teremt központi forrást a belső ellenőrzések finanszírozására, ezért önkormányzatunknak a jövő évi költségvetésben eredeti
előirányzatot kell majd biztosítani az ellenőrzés elvégeztetésére.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és az ellenőrzési tervet elfogadni.
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
----

1 oldal a 2 oldalból

2013.évi belső ellenőrzési terv

2012.10.27-i kt.ülésre

3) JOGSZABÁLYI ALAPOK
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§
(3) A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján biztosítja.
(4) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni,
mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
(5) 210 A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi
belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
(6) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselőtestület az előző év november 15-éig hagyja jóvá.
4) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (X.27.) kt. határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés elvégzéséhez
szükséges fedezetet a 2013. évi önkormányzati költségvetésben tervezze be.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Hutter Jánosné jegyző
Határidő: folyamatos, 2013. december 31.
Rétság, 2012. október 17.

Mezőfi Zoltán
polgármester
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Rétság Város Önkormányzata
2013. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370 / 2011. (XII. 31.)
kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési
vezető – összhangban a stratégiai tervvel – állítja össze a tárgyévet követő évre
vonatkozó éves ellenőrzési tervet.
A terv készítés idején a többcélú kistérségi társulás következő évi jogállása
bizonytalan, az önkormányzati törvény és a 2013. évre vonatkozó költségvetési
törvényjavaslat nem nevesíti.
A belső ellenőrzés az önkormányzatok esetében az ellátási formától függetlenül
kötelező, éppen ezért a tervben a jelenleg rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás,
és az év első negyedévében várható szervezeti változások határozzák meg a
következő évi feladat ellátást.
Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritások, a belső
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon, valamint a jegyző javaslatain kell
alapulnia (4. számú táblázat).
Az éves ellenőrzési terv összeállításakor figyelembe vételre került, hogy szükség
esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók
legyenek, ezért éves szinten 22 település vonatkozásában 26 nap tartalék idő került
megállapításra, melynek terhére kérhető tanácsadási tevékenység.
A 2013. évre vonatkozó ellenőrzési terv tartalmazza:
a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatását;
b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
c) az ellenőrzések célját;
d) az ellenőrizendő időszakot;
e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
f) az ellenőrzések típusát;
g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
k) a képzésekre tervezett kapacitást;
l) az egyéb tevékenységeket.
Kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása
A kockázatelemzési folyamat célja, hogy a tevékenységeknél azonosítsa, elemezze és
dokumentálja a hivatal és intézményeik folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél
létező kockázatokat.
A hivatal és az egyes szakterületeit ellátó egységek meghatározták a
tevékenységükkel kapcsolatban felmerülő kockázati tényezőket, melyek 5 fő
kategóriába sorolhatóak:
•
•
•
•

Emberi erőforrás kockázatok,
Folyamat / tevékenység korábbi ellenőrzése,
Jogszabályi, pénzügyi környezet változása,
Szervezeti változás,
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•

Kontrollok megbízhatósága.

Elsődleges cél a szervezeten belül a jelentős kockázatnak kitett területek és
folyamatok ellenőrzése. A tervezést megalapozó kockázat elemzést, a
Belsőellenőrzési kézikönyv 6. számú melléklete részletes tartalmazza.
A belső ellenőrzés személyi feltételei
A belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeket a Bkr. 24. § - a
határozza meg. A Belső ellenőrzési vezető rendelkezik az előírt szakmai gyakorlattal,
főiskolai végzettséggel és felsőfokú szakmai képesítéssel.
Képzések, továbbképzések időszükséglete 1 fő esetén 6 munkanap, mely tartalmazza
az ÁBPE rendszer bevezetésével a belső ellenőrök kötelező éves képzését, a
mérlegképes könyvelői továbbképzés időszükségletét, az adótanácsadói regisztráció
követelményének megfelelő képzés napjainak számát, továbbá, az aktuális
képzéseken, a konferenciákon való részvétel napjainak számát.
Munkaidőmérleg
A munkaidő mérleg 1 fő belső ellenőr éves kapacitására készült, melyet az 1. számú
táblázat tartalmaz.
A 2. számú táblázat magában foglalja a településenkénti revizori napok számát. A 3.
számú táblázat az önkormányzat részletes tervét foglalja magába (ellenőrzött
szervezeti egység megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, célját, időszakát, típusát,
módszerét, ütemezését, szükséges kapacitását, és azonosított kockázati tényezőket).
Rétság, 2012. október
Az ellenőrzési munkatervet összeállította:
Papp Katalin
Belső ellenőrzési vezető

01. sz. táblázat Munkaidő mérleg

Munkaidőmérleg
Sorszám

Szöveg

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teljes naptári napok száma
Munkaszüneti napok száma
Munkanap (1-2)
Betegség
Szabadság
Képzés, konferencia, oktatás
Munkában töltött nap (3-4-56)

7.

2

Belső
ellenőrzési
vezető

Belső
ellenőr

Együttes
kapacitás

365
-113
252
-5
-30
-6

0
0
0
0
0
0

365
-113
252
-5
-30
-6

211

0

211

8.

9.
10.

További belső ellenőri
feladatok:
• tervezés,
• éves ellenőrzési jelentés
készítés
• ellenőrzések nyomon
követése
• ellenőrzési kézikönyv
aktualizálása
• nyilvántartások vezetése
• testületi üléseken részvétel,
• tanácsadás
Tartalék idő
Éves munkatervben
felosztható revizori napok
száma (7-8-9)

3

-40

0

-40

-26

0

-26

145

0

145

02. sz. táblázat Munkaidő mérleg településenként

(Nap)

Felosztott revizori nap

Tolmács

Tereske

Szente

Szendehely

Szátok

Romhány

Rétság

Ősagárd

Nőtincs

Nógrádsáp

Nógrád

Nézsa

Legénd

Kisecset

Kétbodony

Keszeg

Felsőpetény

Diósjenő

Borsosberény

Berkenye

Bánk

Alsópetény

9. Éves munkatervben felosztható
(3-4-5-6-7-8)

8. Tartalék idő

7. Belső ellenőrzési feladatok
5-6)

6. Képzés

5. Szabadság

4. Betegség

3. Munkanap (1-2)

2. Munkaszüneti nap

Hó

1. Naptári nap

(3-

2013. é vi re viz ori napok te le pülé se nké nt

365

113

252

5

30

6

40

26

145

145

Jan.

31

9

22

0

0

2

20

0

0

0

Febr.

28

8

20

0

3

2

13

2

0

0

Márc.

31

11

20

5

0

0

0

5

10

Ápr.

30

9

21

0

1

0

0

0

Máj.

31

10

21

Jún.

30

10

20

Júl.

31

8

23

0

Aug.

31

10

21

20
0

Szept.

30

9

21

Okt.

31

9

22

Nov.

30

10

20

Dec.
Össz.

31

10

21

365

113

252

1

5

5
5

20

10

0
5

15

1

0

0

1

5

20

2

5
2

5

5

5
30

6

9

5

26

145

5

20
20
15
0

5

15

2

5

5

5
5

20

40

5

10

5

5

15

5

10

10

20
5

20
5

20
1

10

5

20

10

20

5
5

5

5

5

4

10

5

5

5
5

5

5

10

5

10

10

5

10

10

5

10

5

5

5

145

03. sz. táblázat RÉTSÁG
Az ellenőrzött szervezeti egység

Rétság Város Önkormányzata

Az ellenőrzés tárgya:

Pénzkezelés folyamata, bizonylatai szabályozottsága

Az ellenőrzés célja:

Annak megállapítása, hogy szabályszerű-e a
pénzkezelés

Az ellenőrizendő időszak:

2012. 01. 01 – 2012. 12. 31.

Az ellenőrzés típusa:

Rendszer ellenőrzés

Az ellenőrzés módszerei:

Szabályzatok, bizonylatok szúrópróbaszerű
ellenőrzése

Azonosított kockázati tényezők:

Szabályozottság hiánya;
belső kontrollrendszer nem került kialakításra;
analitikus nyilvántartások hézagosak.

Az ellenőrzés ütemezése:

2013. november

Szükséges ellenőrzési kapacitás:

10 revizori nap
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04. sz. táblázat Kockázatelemzés

Önkormányzat: Rétság

Ssz.

Kockázati tényezők

1.
1/1.
1/2.
1/3.
1/4.
1/5.
1/6.
2.

2011-12. évi kiemelt jogszabály változások

2/1.

2/2.

2/3.
2/4.

Kockázatelemzés 2013. évi ellenőrzésekhez
Korábbi ellenőrzéstől eltelt idő
Tevékenység kiválasztása
Össz
Súly Alacsony Közepes Magas
Súly Alacsony Közepes Magas
Össz.
Össz.
2
3 4
5
2
3 4
5
3
1
5
1

Áht. Ámr.
Sztv. Áhsz.
Kbt.
Kt.
Ötv.
Belső szabályozás
Területek, tevékenységek
Főfolyamatok
Folyamatok
Szabályzatok megléte
Szabályozottság
Jogszabály követés
Működési ktg.vetés, tervezése
Előirányzat-módosítás
Ktg.vetés tervezése, teljesítése Előirányzat-módosítás nyilvánt.
Működési bevételek teljesítése
Dologi kiadások teljesítése
Személyi juttat. és járulékok
Erőforrásokkal való gazdálkodás teljesítése
Képzés, oktatás
Beruházási, felújítási tevékenység Felhalmozási kiadások tervezése

6

X
X
X
X
X
X
X

9
9
9
9
9
9
9
X

X
X

12
9
12

2/5.

Közbeszerzési eljárás
lebonyolítása

2/6.

Unios forrásból megvalósított
feladatok végrehajtása

2/7.

Könyvvezetés, beszámolás

2/8.

Bizonylatirend és
okmányfegyelem

2/9.

Vagyongazdálkodás

2/10.

Belső kontroll

2/11.

Informatikai támogatottság

Előirányzatok teljesítése
Előkészítés
Lebonyolítás rendje
Pályázatfigyelési rendszer
Szakmai teljesítések
Elszámolások, jelentések

X

12
6
6
6
6
9

X
X
X
X
X

Főkönyvi könyvelés
Mérlegjelentések
Beszámoló készítés
Értékelés (écs, értévesztés)
Analitikus nyilvántartások
Bevallások
Selejtezés
Leltározás
Eszköz átadás, átvétel
Vagyon tárgyak bérbeadása
Vagyontárgyak nyilvántartása
Operatív feladatellátás (köt.váll, utalv.)
Munkafolyamatba épített ellenőrzés
Vezetői ellenőrzés
Belső ellenőrzési tevékenység
Ktg.vetés tervezése
Könyvezetés, beszámolás
Vagyongazdálkodás

7

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9
9
9
9
15
15
9
12
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
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A HELYI ADÓK MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) alapján az önkormányzat adó
megállapítási joga többek között kiterjed a már bevezetett adók módosítására, az adó mértékének törvényi keretek közötti megállapítására. Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
igazodóan kell meghatározni.
A városunkban alkalmazott magánszemélyek kommunális adója, építményadó és helyi iparűzési adó Htv. szerinti maximális mértéke a következő:
-

A Htv. 6.§ /c/ pontja alapján az építményadó és a magánszemélyek kommunális
adója mértékének felső határ a 2005. január 1-től a KSH által közzétett fogyasztói
árszínvonal változással valorizálhatóak. A törvényi felső mérték és a valorizáció
együttesen határozza meg ezen adónemek vonatkozásában az adómaximumot.
A Nemzetgazdasági Minisztérium minden évben tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságokat az adómaximumokról, de 2013. évre vonatkozó adatok még nem állnak
rendelkezésre. Jelenleg, - 2012. január 1-től - érvényes adómaximumok:
• Építményadó:
1.658,3 Ft/m2/év
• Magánszemélyek kommunális adója:
25.628,5 Ft/adótárgy/év

Az adómértékek az infláció változásával 2013. évre várhatóan (3,9 % körüli mértékkel) tovább növekednek, várható adómaximum építményadónál 1.723 Ft/m2, magánszemélyek
kommunális adójánál 26.628 Ft/adótárgy.
-

- A helyi iparűzési adó maximuma 2% a hivatkozott törvény 40.§ alapján.

A magánszemélyek kommunális adójánál és az építményadónál alkalmazott mértékek meszsze elmaradnak a törvényi maximumtól.
- - Az építményadó mértéke 2011. január 1-től változott. A gazdasági ipari övezetben
az adó évi mértéke 400 Ft/m2, egyéb helyen lévő építmény esetén 300 Ft/m2. Az
adónem emelését ugyan a 2013. évi várható költségvetési hiányunk indokolná, de a
Képviselő-testület adópolitikája a vállalkozások számára így kiszámíthatatlanná válna, illetve előre nem látható további negatív következmények is felléphetnének.
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-

- A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2007. január 1-től változatlan,
8.500 Ft. Adót lakás vagy beépítetlen telek után kell megfizetni. A magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 21/2003. (XII.31.) önkormányzati rendelet a szociálisan
nehéz helyzetben lévők számára lehetőséget ad kedvezmény (20%-50%) igénybevételére. 2010. december 31-ig a képviselő-testület a magánszemélyek kommunális
adójának terhére vállalta át a lakossági szemétszállítás költségét. 2011. évtől az ingyenes szolgáltatás megszűnt, a lakosságnak az önkormányzati támogatással csökkentett díjat meg kell fizetni, mely figyelembe vételével a jelenlegi adómérték emelését nem javasoljuk.

-

- Az állandó tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó mérték 2%. Az ideiglenesen építőipari tevékenységet végzők napi 5.000 Ft adó megfizetésére kötelezettek.
Mindkét esetben a maximálisan kivethető mértéket alkalmazzuk, további növelésre
nincs lehetőségünk. Az adómérték csökkentését hiányos költségvetésünk nem teszi
lehetővé.

Az adómértékek csökkentése az önkormányzat gazdálkodását veszélyeztetné, emelése pedig az adózók terheit növelné, ezért 2013. évre a jelenleg alkalmazott adómértékek módosítását, új adónem bevezetését, illetőleg alkalmazott adónem megszüntetését nem javasoljuk.
A törvényi maximumtól alacsonyabb adómértékek alkalmazása jelentős összegű önkormányzati támogatást tartalmaz. Az adómértékbe épített önkormányzati támogatás és egyéb
támogatások éves összegét az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Ugyanakkor 2013. évtől változik a költségvetés tervezése és végrehajtása is. Várhatóan az
önkormányzat és intézményei finanszírozása feladatalapú lesz. Ez azt jelenti, hogy az állam
átlagszámítások alapján a kötelezően ellátandó feladatainkhoz minimális normatívát biztosít,
melyek alapján járó állami támogatást csökkenti az elvárt helyi bevételekkel. A rendelkezésünkre álló információik alapján azt tudjuk a mai napon leírni, hogy az olvasható 2013. évi
költségvetési törvényjavaslatot és módosító javaslatait visszavonják. Az Áht. alapján azonban fel kell készülnünk egy olyan költségvetésre (már koncepció szinten is!), melyben költségvetési hiányt nem tervezhetünk.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.’§ (2) bekezdése értelmében:
“(2) Olyan új közfeladat írható elő, vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi
fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható,
intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.”
Az előzetes információink szerint a helyi adóbevételek szerepe a jövőben tovább fog
emelkedni.
A Képviselő-testület azt az elvárást fogalmazta meg felénk, hogy valamennyi adóval kapcsolatos előterjesztésnél térjünk ki a végrehajtások eredményességére is.
2012. évben is folyamatosan szólítottuk fel ügyfeleinket. Ez fontos lépés, hiszen bárminemű
intézkedés alapját képezi.
A gépjárműadó tartozók esetében megkezdtük a forgalomból történő kitiltásokat. A kitiltások
hatására 1.579.408 Ft-tal csökkentek a hátralékok. A csökkenés összege tartalmazza a
részletfizetési kérelmek összegeit is. Amennyiben a hátralékos részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a gépjárművét a forgalomból kitiltjuk.
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A 2011. évben végrehajtónak átadott tartozások közül az elmúlt évi 2,5 milliós behajtáson
felül 2012. évben újabb összegek érkeztek. Összességében az átjelentett 11.698.387 Ft
tartozásból 5.010.117 Ft már befolyt adószámláinkra. 15 adózó esetében a teljes összeg
kiegyenlítésre került, 5 adózó esetében részösszeg érkezett. 11 adózó esetében a végrehajtás eredménytelen volt. 2012. évben ismét jelentettünk át végrehajtónak hátralékosokat (akik
szerepelnek a kifüggesztett listán is). Két adózó esetében érkezett szerény összeg.
A hátralékos tartozók név szerinti kifüggesztése a mai napig eredményesnek nem mondható.
Jelenleg folyik a 2012. szeptember 17-i esedékességű befizetések adózónkénti felkönyvelése. A hátralékos listát a könyvelés befejeztével tudjuk frissíteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 2013. évi adómértékekről és adónemekről dönteni szíveskedjék.
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
-----3) JOGSZABÁLYI ALAPOK
1.pontban részletezésre került.
4) HATÁROZATI JAVASLAT
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi adómértékekről
és adónem alkalmazásokról készített előterjesztést.
„A” változat
A Képviselő-testület 2013. évben a jelenleg bevezetett adónemeken és alkalmazott adómértékeken nem változtat.
Felelős: --határidő: --„B” változat
A Képviselő-testület 2013. évi adómértékekről jelen előterjesztés alapján nem dönt. Tekintettel a 2013. évi várható központi finanszírozási rendszer változása miatt a költségvetési koncepció költségvetési egyenlegének ismeretében kívánja a napirendet ismét megtárgyalni.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
Határidő: képviselő-testület november havi ülése
Rétság, 2012. október 04.
Vargáné Fodor Rita
pü.csop.v.
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző
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Önkormányzat által biztosított kedvezmények, kiemelten az adómértékbe épített kedvezmények

Megnevezés

Magánszemélyek
komm. adója

Építményadó

Helyi iparűzési adó

Összes kedvezmény

Összesen
Adótárgyak száma (db)
Adómérték
Éves adó
Bevallott terület m2
Éves jelenlegi adó
Maximális mérték
Adóbevétel max. adóérték mellett
Adómértékbe épített kedvezmény
Szemétszállítás kedvezménye
2012 I. negyedév átvállalt
emelés
2012. évi szemétszáll.
Támogatása
Támogatás összesen
1 adózóra jutó támogatás/év
2011. évi inflációval valorizálva a kedvezmény

78

11

89

300-400 Ft
300Ft/m2

400 Ft/m2

34 862
3 486 200

53 978

1 108

284

8 500 Ft

2,00%

1 481

9 418 000 Ft 194 079 965
88 840

21 591 200 25 077 400

1 658,30
57 811 655

89 511 717

54 325 455

67 920 517

1 658
25 629 Ft
2,00%
147 323
372 28 396 378 Ft 194 079 965
122 245
972 18 978 378 Ft
0

165 645 Ft
15 990 000 Ft
54 325 455
696 480

67 920 517 122245972 35 134 023 Ft
6 174 592

1 373 550

31 709 Ft

157 379 995 Ft
106 266 Ft
163 517 815 Ft
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OKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Nkt. 2012.szeptember 02-án hatályba lépett 97 § (24) bekezdése alapján 2012. október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a 3000 főt meg nem
haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól képes átvállalni.
A Tisztelt Képviselő-testület 2012.szeptember 21-i ülésére részletes tájékoztatást adtunk
a rendelkezésünkre álló ismeretek alapján a köznevelési törvény és egyéb rendelkezések
szabályozásairól.
A 2012.szeptember 21-i előterjesztésben foglaltakhoz képest újabb lényeges információ
nem áll rendelkezésünkre.

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
2012.évi CXXIV.törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról
202/2012.(VII.27.) Korm.rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
229/2012.(VIII.28.) Korm.rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról

3. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉSEK
198/2012. (IX.21.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megfelelő információk hiányában
szándéknyilatkozatot nem tud tenni az Általános iskola működtetésével kapcsolatban.
Felhatalmazza a polgármestert a határozat megküldésére az Állami Intézményfenntartó Központ részére.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. szeptember 30.
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4. HATÁROZATI JAVASLAT
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megfelelő információk hiányában
nyilatkozatot nem tud tenni az Általános Iskola működtetésével kapcsolatban.

Rétság, 2012. október 17.
Hutter Jánosné
jegyző

Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény iskola működtetésével
kapcsolatban
Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztést, áttekintettem. Valóban továbbra sincs érdemi információ a tárgyban, így
a képviselő-testület az előzőtől eltérő döntést hozni nem tud.
Az előterjesztés tárgyalását, és a határozati javaslat elfogadásra javaslom.
Rétság 2012. október 18.

Girasek Károly tanácsnok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Hutter Jánosné jegyző

Előterjeszti:Mezőfi Zoltán polgármester

MEGÁLLAPODÁS JÁRÁSI HIVATAL KIALAKÍTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
szóló 2012.évi XCIII. törvény (továbbiakban: törvény) 5.§ (2) bekezdése értelmében az
ingyenes használatba kerülő vagyonelemek, valamint a járási hivatalokba kerülő foglalkoztatottak tekintetében a települési önkormányzat polgármesterének és a Kormányhivatal megbízottjának 2012.október 31. napjáig megállapodást kell kötnie.
A megállapodás célja, hogy a 2013. január 01-től létrejövő járási hivatalokhoz kerülő államigazgatási feladatok ellátása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló
önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás feltételeit, és az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges kereteket meghatározza.
Az államigazgatási feladatok elsősorban az okmányirodai feladatok (személyi adat- és
lakcímnyilvántartás, útlevél- és közlekedési igazgatás stb.), gyámhatósági feladatok
(gyermekvédelem, gyámügy, gondnokság, vagyoni ügyek stb.), egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek.
A helyi rendeleti szabályozáshoz kapcsolódó, helyismerethez kötött, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek jegyzői hatáskörben maradnak.
A járási hivatalok különböző szakigazgatási szerveket foglalnak magukban, pl. járási
gyámhivatalt, földhivatalt, munkaügyi kirendeltséget, népegészségügyi intézetet, állategészségügyi és élelmiszerellenőrzési szakigazgatási szervet.
A felsoroltak közül azonban az építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok ellátásával
Balassagyarmat és Salgótarján járási hivatalok rendelkeznek, pillanatnyilag nem kerül
be a rétsági járási hivatalba a népegészségügyi intézetet, állategészségügyi és élelmiszerellenőrzési szakigazgatási szerv. A későbbiekben azonban a cél az, hogy valamennyi szakigazgatási szerv valamennyi járási hivatalban működjön.
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A Kormányhivatal főigazgatójával dr.Nagy Zsuzsannával többször egyeztetést követően, 2012.október 09-én személyesen megbeszélést tartottunk a megállapodástervezet, az átadásra kerülő személyek és helyiségek valamint eszközök egyeztetése
céljából.
Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a Polgármesteri Hivataloktól az e feladatokat ellátó köztisztviselőket. Rétság esetében a 21 fő köztisztviselőből 9 főt vesz át a járás. (4 okmányirodai ügyintéző, 3 gyámhivatali ügyintéző, 1 szociális ügyintéző, 1 pénzügyi ügyintéző) A dolgozók jogviszonya kormányzati szolgálati
jogviszonnyá alakul át.
A feladatellátást szolgáló ingó és ingatlan vagyon is átkerül a járási hivatalokba, ezek a
Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Vagyonkezelő a Kormányhivatal.
A járási hivatal egy része a Polgármesteri Hivatal alsó folyosóját veszi igénybe (jelenleg okmányiroda, gyámhivatal, volt tűzoltó irodák) a földszinti folyosót és mellékhelyiségeket a lépcsőfordulóig, valamint a Kormányhivatal saját szakigazgatási szerve
(Földhivatal) által bérbe adott irodákat. A Földhivataltól átvételre kerülő helyiségek mellett átvételre kerül az emelet utolsó két irodája (jelenleg a városgondnok és a katasztrófavédelem által használt helyiségek).
A két hivatal leválasztására mindkét fél részéről igény van, ezért az alsó szinten a rács
átszerelésre kerül a folyosó Polgármesteri Hivatal felőli végére, a felső szinten az átjárót záró ajtó előrehozatalával ezt a kérdést egyszerűen meg lehet oldani.
A költségek (villany, gáz, víz, karbantartás stb.) megosztása egy további megállapodás
tárgyát képezi.
A további feladatellátás feltételeiről a személyi állomány és a feladatellátást szolgáló
eszközök esetleges pótlására vonatkozó előterjesztés a novemberi ülés anyagát képezi.
A járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 2.sz.
melléklete tartalmazza azt a megállapodás mintát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjék!
2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉ-

SEK
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák első lépcsőjeként
2012. áprilisában a hivatalok fizikai kialakítására alkalmas ingatlanok kerültek felmérésre. Erről az adatkérésről a Tisztelt Képviselő-testület tájékoztatása megtörtént, és az
ingatlanok megnevezését ennek megfelelően küldtük meg a Kormányhivatalnak.
Ezt követően a Nógrád Megyei Kormányhivatal a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központjával ( KIM VK) együttműködve teljes körű felmérést végzett a KIM VK által létrehozott Kérdőív Kitöltő Rendszerben
A jóváhagyott elektronikus kérdőívek kitöltésének helyszíni ellenőrzését a Kormányhivatal elvégezte.
A járási hivatalok fizikai kialakítása szempontjából alkalmas ingatlanok, valamint a járási hivatal működéséhez szükséges teljes körű eszköz- és feltételrendszer felmérésére szeptemberben sor került.
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3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
2012.évi XCIII.törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
1299/2011. (IX. 01.) kormányhatározat a járások kialakításáról

4. HATÁROZATI JAVASLAT
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rétsági járási hivatal kialakítására
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és a 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 2. sz.
melléklete szerint elkészített, a határozat mellékletét képező megállapodást és annak
mellékleteit jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. október 26.

Rétság, 2012. október 16.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző

MEGÁLLAPODÁS
A JÁRÁSI HIVATALOK SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL

amely létrejött egyrészről:
Mezőfi Zoltán polgármester,
Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20-22.) képviselője,
mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó)
másrészről:
Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott,
Nógrád Megyei Kormányhivatal (3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9.) képviselője,
mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő)
- együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
szóló 2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok
mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási
feladatok ellátását biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Mindezek alapján
Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez
kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek.
A megállapodás célja a 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi)
hivatalaihoz (a továbbiakban: Járási Hivatalok) kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a
korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb
jogcímen történő átadás feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.
II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA
A megállapodás tárgya a járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog Magyar Állam általi ingyenes használati, illetve - az előbbi
vagyoni elemeken túlmenően - az Átadó döntése szerint egyéb jogcímen történő jogának alapításához kapcsolódó főbb
feladatok, illetve a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása.
Amennyiben az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását szolgáló valamely ingó vagy ingatlan vagyon
bérleti vagy más szerződés alapján van az Átadó használatában, a Magyar Állam a használat időtartama alatt beléphet a
szerződésbe.
Átadó döntése alapján az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátására megfelelő állapotú és méretű ingatlant
ajánlhat fel. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Államra száll.
Az átkerülő feladat és az annak ellátását szolgáló vagyon használati jogának, illetve az egyéb jogcímen átvételre
kerülő vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra és az átvett vagyonnal való
gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.
rendelet, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI
Átadó és Átvevő a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes használatba vétele, illetve egyéb jogcímen
történő átvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el. Az együttműködés keretében Átadó közreműködik a járási
biztos, vagy a kormánymegbízott által meghatalmazott képviselő jogszabályban meghatározott, átvétellel kapcsolatos
feladatainak ellátásában is.
Átadó a Törvény mellékletében szereplő, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező teljességi nyilatkozat
aláírásával teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott adatok, információk, tények, okiratok,
dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.
Átadó felelősséget vállal továbbá azért, hogy az ingyenes használatra átadott vagyontárgyak állaga a birtokba vétel
időpontjakor alkalmas az átvett államigazgatási feladatellátás technikai feltételeinek biztosítására és a rendeltetésszerű
használatra.

IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA
Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik az ingatlan és ingó vagyon használatba
adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre kerülő államigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők és
munkavállalók, illetve álláshelyek számát, illetve rendelkeznek a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező
jogokról és kötelezettségekről.
1.

Ingatlanok használatba adása

1.1.

Átadó tulajdonában lévő ingatlanok

Az Átadó tulajdonában lévő ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingatlanok felsorolását, illetve az
ingatlanok adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Átadó által a Járási Hivatalnak átengedett ingatlanhoz
kapcsolódó pályázatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat a Járási Hivatal az Átadóval közösen jogosult
használni.
A közösen használt ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos
költségeket az Átadó és a Járási Hivatal közösen viselik Felek által közösen meghatározott megosztás szerint. Ezek
közé tartoznak különösen az ingatlan mindennapos használatából eredő kisebb hibák javítása. A közösen használt
ingatlanok esetében a megosztásra kerülő, illetve a kizárólag az Átadót terhelő költségek behatárolására a
kizárólagosan használt ingatlanokra vonatkozó pontban meghatározottakat kell alkalmazni.
Átadó és Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak
megosztása érdekében 2013. január 31-ig ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek.
Az Átadó és az Átvevő megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Átvevő által kizárólagosan, illetve az Átadó és az
Átvevő által közösen használt ingatlanok, ingatlanrészek tekintetében a közüzemi költségek mérését szolgáló órák
megosztásra, illetve az Átvevő nevére kerülhetnek-e.
2. Ingóságok használatba adása
A Törvény értelmében Átadó 2013. január 1. napjától kezdődően Átvevő használatába adja az átvételre kerülő
államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont. Az Átadó tulajdonában lévő és az ingyenes használatba
adási eljárásban érintett ingóságokat az Átadó által összeállított, és a megállapodáshoz csatolt eszközkarton
tartalmazza. Az infokommunikációs eszközállomány és a szerzői jog alá tartozó termékek tételes felsorolását a 8. számú
mellékleten és külön eszközkartonon szükséges feltüntetni. A leltár hitelességét Átadó az aláírásával igazolja.
Az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingóságok 2013. január 1. napjától Átvevő önálló
gazdálkodási jogkörébe kerülnek. Amennyiben az Átvevő az ingóságok feletti ingyenes használati jogát egy, a
tulajdonában, vagy egy más jogcímen használatában lévő ingatlanban kívánja gyakorolni, az Átadó és Átvevő az ingó
vagyonelemek fizikai mozgatása során köteles együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy az államigazgatási
feladatellátáshoz szükséges ingó vagyonelemek 2013. január 1-jétől rendelkezésre álljanak. A használatba adás
ingyenes és az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásának időtartamára szól.
3. A Járási Hivatalba kerülő foglalkoztatottak
A Törvény alapján az átvett feladatokat ellátók, valamint az ezzel összefüggésben funkcionális feladatokat ellátók
álláshelyeinek a számát, munkakörökre illetve személyekre lebontva az 5. számú melléklet tartalmazza. Külön rögzíteni
szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 5. számú
mellékletben szereplő köztisztviselők és munkavállalók személyi anyagát legkésőbb 2012. december 31-ig átadja
Átvevőnek.
Az átvételre kerülő köztisztviselők és munkavállalók részére korábban nyújtott munkáltatói kölcsön visszafizetése a
köztisztviselők és munkavállalók részéről változatlanul az Átadó javára történik. Amennyiben tanulmányi szerződéssel
rendelkező köztisztviselő vagy munkavállaló kerül átvételre, a tanulmányi szerződés tekintetében az Átadó helyébe az
Átadó lép.
Amennyiben a megállapodás megkötése és a foglalkoztatottaknak a Járási Hivatalba történő átvétele közötti
időpontban a foglalkoztatottak személye, vagy a foglalkoztatással összefüggő, e megállapodás 5. számú mellékletében
meghatározott tény vagy adat megváltozik, azt Átadó három napon belül köteles írásban közölni Átadóval.
4. Átadó jogai és kötelezettségei
Átadó, mint tulajdonos évente ellenőrzi a kormányhivatal, mint Átvevő nemzeti vagyonnal való gazdálkodását.
Amennyiben - akár az éves ellenőrzés során, akár más módon - az Átadó tudomására jut, hogy Átvevő a vagyont nem
rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja az Átvevőhöz fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával
kapcsolatos álláspontját írásban az Átadó részére eljuttatni. Amennyiben Átadó álláspontja szerint a nem
rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik Átadó az Átvevő felügyeleti szervéhez fordulhat intézkedés
megtétele érdekében.
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5. Átvevő jogai és kötelezettségei
Átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, továbbá köteles viselni a
rendeltetésszerű használattal összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási és javítási
költségeket. A rendeltetésszerű használat során elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó vagyontárgyak pótlása az
Átvevő kötelezettsége.
Átvevő az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont használó személytől elvárható
gondossággal használja, hatékonyan és költségtakarékosan működteti.
Átvevő a használatába kerülő ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére használatba vagy bérbe nem
adhatja - kivétel ez alól, az Átadó jóváhagyásával, ha azt időlegesen nem használja -, továbbá nem terhelheti meg és
nem idegenítheti el.
Átvevő az államigazgatási feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont köteles az Átadó részére
visszaadni.
Átvevő évente egyszer köteles jelenteni az Átadó felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat.
6. Vagyonkezelői jog
A Törvény alapján a Magyar Állam ingyenes használatába kerülő vagyontárgyak vagyonkezelője a használati jog
keletkezésével egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal lesz. A tulajdonos, valamint a vagyonkezelő a
használattal és a működtetéssel kapcsolatos valamennyi fontos kérdést a közöttük létrejövő vagyonkezelési
szerződésben rendezik. A Felek vállalják, hogy a vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2013. június 30-ig megkötik.
A vagyonkezelői jog - a használati jog ingyenes átengedéséhez igazodóan - határozatlan időre, az átvételre kerülő
államigazgatási feladat ellátásának az időtartamára jön lére.
A vagyonkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint a mindenkor hatályos számviteli törvénynek és
egyéb számviteli jogszabályokban foglaltaknak megfelelően adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek eleget
tenni, ennek keretében köteles az ingyenes használatba adott ingó vagyonra vonatkozó éves leltárt elkészíteni.
A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből
nyilvános adat, valamint az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat
bemutatására.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Átvevő a használatába kerülő valamennyi ingatlant érintően köteles intézkedni a használati jog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése iránt a megállapodás aláírását követően, de legkésőbb 2012. december 31-ig. Az
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges „bejegyzési engedélyt” az Átadó írásbeli nyilatkozat
formájában köteles megadni.
Felek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a használatába adott gépjárművek tekintetében Átvevő a
közúti közlekedési nyilvántartásba üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. Felek megállapodnak abban, hogy a
bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terhelik. Felek rögzítik továbbá, hogy a bejegyzést követően valamennyi a
gépjármű használatával kapcsolatos költség Átvevőt terheli.
A Járási Hivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő peres és nemperes, valamint végrehajtási eljárásokat a 6.
számú melléklet tartalmazza.
Átvevő az ingyenes használat időtartama alatt Átadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat a
vagyon vagy annak egy része használati jogáról. A lemondó nyilatkozatot a lemondás időpontját megelőzően legalább
30 nappal szükséges közölni az Átadóval. A használati jogról való lemondás tényét Átvevő köteles jelezni azon
nyilvántartások felé, ahová a használati joga bejegyzésre került.
Felek tudomásul veszik, hogy használati jogról való lemondással egyidejűleg az adott vagyontárgy tekintetében
megszűnik a vagyonkezelői jog is. Ennek tényét kötelesek haladéktalanul átvezetni a vagyonkezelési szerződésben is.
Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelölnek ki, akik a megállapodásból eredő feladatokat egyeztetik, illetve
gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről.
Átadó által kijelölt kapcsolattartó(k):
Neve: Hutter Jánosné
Beosztása: Jegyző
Elérhetősége: (35) 350-630; hivatal@retsag.hu
Átvevő által kijelölt kapcsolattartó(k):
Neve: dr. Nagy Zsuzsanna
Beosztása: Főigazgató
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Elérhetősége: (32) 620-701; NagyZs@nograd.nmrkh.hu
Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a vagyonhasználatot érintő minden
lényeges körülményről, tényről veszélyről, illetve változásról.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevőt jelen megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül tájékoztatja a
működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendők (pl. pénzügyi műveletek, beszámolók,
elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerződések, kiírandó közbeszerzések
stb.) megtételéről és határidejéről.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenes használatba kerülő ingatlanok és ingóságok működését biztosító,
a Felek által közösen meghatározott szerződéseket - a szerződések feltételeit tekintve Átvevővel egyeztetve - 2013.
március 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a 2013. január 1-jét követően a kötelezettségvállalás az Átvevőt
terheli.
Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe
véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el.
Felek rögzítik, hogy az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyon elidegenítésére és megterhelésére
2013. január 1-jéig nem kerülhet sor. E rendelkezés alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő
jogügyleteket Átadó a 2011. vagy a 2012. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt Átadó a 2012. évi
költségvetésében tervezte, továbbá Átvevő egyes vagyonelemeket érintően Átadó kérelmére felmentést adhat az
elidegenítési és terhelési tilalom alól.
Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Felek tudomással bírnak arról, hogy a megállapodást 2012. október 31-ig, a vagyonkezelési szerződést legkésőbb
2013. június 30-ig meg kell kötniük és tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy e határidő elmulasztása az átvételre kerülő
államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.
Jelen megállapodás 8 eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelyből négy példány az Átadót, négy
példány Átvevőt illeti meg.

Kelt: ...................................................., 2012. .......................................................

Átadó képviseletében

Átvevő képviseletében

.........................................................
polgármester

………………………………………………….
Dr. Szabó Sándor
kormánymegbízott

……………………………………………..
jegyző
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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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

AJÁNLAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ÁTDOLGOZÁSÁRA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2012.évi munkaterv szerint a város közbeszerzési szabályzatát 2012.augusztusi ülésen
felül kellett volna vizsgálni.
Az előterjesztés akkor nem készült el, mivel a Hivatal apparátusában nincs megfelelő végzettséggel rendelkező szakember, aki ezt a feladatot felelősséggel elláthatta volna.
A 2012. közbeszerzési tervet ugyanakkor a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztettük jóváhagyásra.
A városrehabilitációs pályázat valamint a központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárása is igényli az aktualizált közbeszerzési szabályzat meglétét.
A jelenleg érvényben lévő szabályzatunkat szakértőnknek megküldtük.
A szakértő véleménye szerint az átdolgozás szükséges, ezért ajánlatokat kértünk be, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.
A 2012.évi költségvetésben erre a feladatra elkülönített összeg nem áll rendelkezésre,
ezért a költségvetés módosításakor a jóváhagyott összeget át kell vezetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
-------
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Jogszabályi háttér:
2011.évi CVIII:törvény a közbeszerzésről
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Határozati javaslat
„A” változat
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára és elkészítésére vonatkozó ajánlatokat megismerte.
A közbeszerzési szabályzat átdolgozásával az összességében legjobb ajánlatot tevő

1 oldal a 5 oldalból

Közbeszerzési szabályzat átdolgozása

2012.október 27-i kt.ülésre

……………………-t bízza meg………….Ft vállalási árért.
A szabályzat elkészítésének határideje: ……………………
A szabályzat elkészítésének költségét 2012.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
határidő: 2012. október 31.
„B” változat
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára és elkészítésére vonatkozó ajánlatokat megismerte. A közbeszerzési szabályzatot átdolgozni nem kívánja.
Rétság, 2012. október 15.
Tömör Józsefné
aljegyző
VÁLLALKOZÁSI

S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött a Megrendelő
Rétság Város Önkormányzata
Cím : 2561 Rétság, Rákóczi út 20.
Számlaszáma: 11741031-15451615-00000000
Telefon: 35/550 100 Fax: 35/550 100
Képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester

Adószám : 15735492-2-12

valamint a Vállalkozó
………
Cégjegyzékszám:……..
Telefon: ……….
Számlaszám: ………….
Képviseli: …………
között az alábbi feltételekkel:

Címe: ………
Adószám: …………
Fax: ……….

1. A szerződés alapjai
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Rétság Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának elkészítését.
A szabályzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 22. § (1) bekezdése előírásait kielégítve, a Megrendelővel egyeztetett módon kerül elkészítésre és leszállításra 2
példány nyomtatott és 1 pld. elektronikusan szerkeszthető formátumban.
2. A szerződés teljesítése
2.1. A teljesítés határideje: 2012. október 31.
A Vállalkozó jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni.
2.2 Vállalkozó teljesítése: A szerződésben foglalt dokumentum kellő tartalomban és formában való átadás-átvétele – a minőségellenőrzést követő - teljesítés igazolásának
kiadása.
2
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A Megrendelő a Vállalkozói készre jelentést követően 3 napon belül köteles átvenni a
szerződésben foglalt közbeszerzési szabályzatot. A Megrendelő a leszállítást követő 8
napon belül köteles közölni az átadott dokumentációval kapcsolatos észrevételeit. A
Vállalkozó ezekre 5 napon belül köteles nyilatkozni, és a jogos észrevételeket 5 munkanapon belül átvezetni.
3. Pénzügyi teljesítés
3.1. A szerződésben foglalt vállalkozási díj:
……….. Ft + ………. Ft ÁFA = …………. Ft.
azaz: ……………….forint.
3.2. A szerződésben foglalt vállalkozási díj számlázására a Vállalkozó a Megrendelő által
jóváhagyott – ellenjegyzett - teljesítést követően kiállított és a felek által jóváhagyott teljesítés igazolás alapján egy összegben jogosult.
A Megrendelő az ellenszolgáltatást a számla kiállításától számított 30 naptári napon
belül egyenlíti ki. A kifizetés HUF-ban történik.
4. Késedelmes és hibás teljesítés
4.1. Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát, esetleg a Megrendelőtől vagy harmadik személytől várt szükséges intézkedéseket.
Amennyiben a Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatokat neki felróható okok
miatt a 2.1. pont szerinti határidőhöz képest késedelemmel teljesíti, úgy Megrendelő
részére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke napi 5.000.-Ft. A késedelmi
kötbér maximálisan 30 késedelmes napig jár.
5. Kapcsolattartás, felek együttműködése
5.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Az együttműködés során a szerződéses feltételeket érintő
kérdésekben alábbi személyek illetékességét kötik ki:
A Megrendelő képviselőjének neve, címe és telefonszáma
Név
:
Cím
:
Telefon :
E-mail cím :
A vállalkozó képviselőjének neve, címe és telefonszáma
Név
:
Cím
:
Telefon/fax. :
E-mail cím :
Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax).
A Megrendelő kérésére a Vállalkozó bármikor köteles információt szolgáltatni a szerződés teljesítéséről, ez irányú kapcsolattartásra Megrendelő más személyt is megnevezhet. A szakmai kapcsolattartásban felek előnyben részesítik az elektronikus levelezést.
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5.2. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve
kötelesek eljárni, a munkavégzés során folyamatosan konzultálnak egymással.
6. A szerződés módosítása
A felek a szerződést csak a kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. Ha a Megrendelő a munkát a saját érdekkörében felmerülő ok miatt állítja le, vagy áll el
a szerződéstől, köteles a készültségi foknak megfelelően az elkészült munkarészek fejlesztési díját megtéríteni.
7.2. Erre a vállalkozási szerződésre a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szerződő
felek jelen szerződést egyetértően elfogadták és igazolt, aláírásra jogosult képviselőik
írták alá.
7.3. A szerződés teljesítése során – és azzal összefüggésben – keletkezett esetleges vitákat
a szerződő felek közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a szerződésből eredő viták eldöntésére értékhatártól függően a Balassagyarmati Városi bíróságot vagy a Nógrád Megyei Bíróságot jelölik meg.
Jelen szerződés 2 (kettő) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvastak, s mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Rétság, 2012. október …

…………, 2012. október ….
…………………………………….

……………………………………………
Megrendelő

Vállalkozó
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Közbeszerzési szabályzat átdolgozása

2012.október 27-i kt.ülésre

Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény közbeszerzési szabályzat
elkészítésére
Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztést, és a hozzá csatolt megállapodásokat átnéztem.
Úgy vélem, hogy a jelenleg érvényes közbeszerzési szabályzat jó és elég részletes. Ugyanakkor többszöri kérés ellenére sem kaptuk meg amiért fizettünk a korábbi szabályzatkészítőnek.
Ugyanis elektronikus, szerkeszthető formában kértük, amelyet nem biztosított és a testületi vita
alapján kért módosításokat sem tudtuk átvezetni.
Ez a múlt.
Amennyiben a törvényi változás (A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.)) jogszabály miatt szükséges új szabályzat elkészítése, vagy a korábbi az új törvénynek megfelelő
aktualizálása.
A mellékelt ajánlatok közül a legolcsóbbat támogatom. Már csak azért is, mert az ajánlatkérési
felhívást nem látom, nincs mellékelve. Nem is emlékszem, hogy a testület tárgyalta volna, hogy
az ajánlatkérésben mi szerepeljen. Pedig erre szükség lett volna. Mert nem annyira egyértelmű,
hogy csak az ár a döntő. Nem ismerve más paraméterkikötést, és az ajánlatok sem tartalmaznak ilyeneket, csak az ár alapján lehet dönteni.
A teljesítés ütemezését a megállapodásban pontosítani szükséges. Az ott leírt – valószínűleg
más helyről átvett – megfogalmazások nálunk nem tarthatók, hiszen a szabályzat véleményezésére, és az esetleges észrevételek, pontosítások megadása a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik. A megállapodás tervezet 2.2-es pontja. Ennél fogva, vagy konkrét, a testületi ülések
időpontjához igazodó terminust kell meghatározni, vagy egyértelműen megfogalmazni, hogy a
benyújtást (8 napon túl) követő testületi ülésen. A leírt kikötés eleve teljesíthetetlen, hiszen a
testületi ülések szabályos meghirdetésére 6 nappal előbb kell sort keríteni, és az anyagot tanácsnoki véleménynel előkészteni.
Az előterjesztés tárgyalását, a legolcsóbb pályázat kiválasztását és a megállapodást az alábbi
észrevétellel pontosítva tárgyalásra és elfogadásra javaslom.
Rétság 2012. október 16.

Girasek Károly tanácsnok
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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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő intézményvezető főorvos
INTÉZMÉNYVEZETŐI KÉRELEM
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Védőnői Szolgálatától 1 fő védőnő 2012.
november 2-től nyugállományba vonul.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) rendeletének 18.§ (3) bekezdés d) pontja értelmében
bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet, az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, csak a
Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és
járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel.
Védőnői Szolgálatunk jelenleg két körzettel és 2 fő védőnővel működik. Az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral a feladat finanszírozására két körzetre van szerződése az
Önkormányzatnak. A feladat az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján kötelezően ellátandó feladatok között szerepel. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján az
egészségügyi alapellátás 2013. évben is kötelező feladata lesz az önkormányzatoknak.
A feladatellátás folyamatos és biztonságos ellátása érdekében kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a megüresedő álláshely bér- és járulékköltség zárolását feloldani szíveskedjen.
A 2012. július 27-i testületi ülésen a 154/2012. (VII.27.) határozatban döntött arról a Képviselőtestület, hogy a nyugdíjba vonuló dolgozók közül, aki legalább 25 évet önkormányzatunk
valamelyik intézményében dolgozott, jubileumi jutalom és egyéb kötelező vagy nem kötelező
juttatásban nem részesül, azt a dolgozót egy havi illetményének megfelelő összegű jutalomban
részesíti.
A nyugdíjba vonuló védőnő a feltételeknek megfelel, így bruttó 201.100 Ft jutalomra válik
jogosulttá.
Kérem, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi juttatások
előirányzatát 201.100 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54.297 Ft-tal, az
intézmény finanszírozását 255.397 Ft-tal az általános tartalék terhére megemelni
szíveskedjenek.

1 oldal a 3 oldalból

Intézményvezetői kérelem
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az álláshely bérének
zárolását feloldani, a kifizetendő jutalom miatt a többletelőirányzatokat biztosítani szíveskedjen.
Rétság, 2012. október 01.
Dr. Szájbely Ernő
intézményvezető főorvos
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Jogszabályi háttér

Fentiekben felsorolva.
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
154/2012. (VII.27.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati
intézményekben több évtizede dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők vagy egyéb
jogviszonyban álló foglalkoztatottak nyugdíjba vonulásukkor anyagi elismerésben részesüljenek
A Képviselő-testület az önkormányzati intézményekben legalább 25 éve dolgozó, jubileumi
jutalomban és egyéb kötelező vagy nem kötelező juttatásban nem részesülő közalkalmazott,
köztisztviselő, valamint az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak nyugdíjba vonulásakor egy
havi illetményének és járulékának megfelelő pótelőirányzatot biztosít az adott intézmény
részére.
Az elismerés fedezete 2012. évben a költségvetési tartalék, 2013. évtől az éves
költségvetésben erre a célra elkülönített céltartalék terhére kerül átcsoportosításra Az
intézményvezetők a nyugdíjba vonulás dolgozói bejelentésével egyidejűleg, a havi illetmény és
járulék összegének közlésével kezdeményezhetik a pótelőirányzat biztosítását.
Az elismerés céltartalékának megtervezése érdekében, az éves költségvetés előkészítése
során
az intézményvezetőknek közölniük kell az adott évben várhatóan nyugdíjba vonulók havi bérét
és
járulékát.
Határidő: azonnal és szöveg szerint
Felelős: pótelőirányzat igényléséért intézményvezetők
előirányzat változás átvezetésének előkészítéséért
Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
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Határozati javaslatok
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Védőnői Szolgálatánál 2012. november 2-től megüresedő álláshely
bérének zárolás-feloldásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a megüresedett védőnői álláshely bér-és járulékköltség zárolását a feladat
biztonságos és folyamatos ellátása érdekében 2012. november 2-től feloldja és hozzájárul 1 fő
védőnői státusz betöltéséhez.
Felkéri Dr. Szájbely Ernő intézményvezető főorvost a munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Dr. Szájbely Ernő intézményvezető főorvos
2

Intézményvezetői kérelem

2012.10.27-i kt.ülésre

./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Védőnői Szolgálatánál 2012. november 2-től nyugdíjba vonuló védőnő
jutalmazásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület az Intézményvezető tájékoztatása
alapján tudomásul veszi, hogy a dolgozó a 154/2012. (VII.27.) sz. Kt. határozatban
megfogalmazott feltételeknek megfelel, így egy havi járandósága erejéig jutalomra jogosult.
A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi juttatások
előirányzatát 201.100 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54.297 Ft-tal, az
intézmény finanszírozását 255.397 Ft-tal megemeli, a fedezetet az általános tartalék terhére
biztosítja.
Határidő: a jutalom számfejtésére 2012. október 31.
előirányzat átvezetésre a soron következő költségvetés módosítás
Felelős: munkáltatói intézkedések megtételéért Dr. Szájbely Ernő intézményvezető
főorvos
előirányzat változás átvezetésének előkészítéséért Vargáné Fodor Rita
pénzügyi csoportvezető

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző
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Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény védőnői álláshely
betöltéséhez
Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
A védőnői állás betöltéséről szóló iratot tanácsnokolásra megkaptam. Megjegyzem bár,
hogy ezen téma Dr. Szájbely Ernő egészségügyi tanácsnokhoz tartozik. Tekintve, hogy ő
maga az előterjesztő is, ezért az alábbi véleményt adom.
Egyértelmű, hogy a védőnői állást be kell tölteni, hiszen két körzet működtetésére van
kötelezettsége a városnak, és ennyit is finanszíroz az OEP.
A jogusultság alapján az önkormányzati döntésen alapuló jutalom kifizetése sem lehet
kérdéses, ehhez a fedezetet biztosítani szükséges.
Egy dolgot javaslok mérlegelni. Az új álláshely betöltését november 1 napjában javaslom
megállapítani. Bár lehetséges darab hónapra szóló megbízás is, ennek jelenleg indoka
nincs. (pl hónap 16-től, stb) Úgy vélem egész hónapban kellene megállapítani a
foglalkoztatást, függetlenül attól, hogy az adott nap munkaszüneti napnak minősül-e vagy
sem.
Rétság 2012. október 16.

Girasek Károly tanácsnok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Borosné Gellai Katalin igazgató

Igazgatói kérelmek
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
Az októberi testületi ülésre a következő anyagokat terjesztem jóváhagyásra vagy elfogadásra:
1. Tomek Istvánné közös megegyezéssel 2012. november 30-ával szeretné közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni, mivel a nők kedvezményes öregségi
nyugdíjára jogosulttá válik a 40 év szolgálati idő meglétével. Ezt a
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság visszaigazolta. 2012. december 2-ával azonban
szeretném visszafoglalkoztatni 2013. június 30-áig napközis (egyéb kategória)
csoportvezetőnek jelenlegi feladatellátásában. A GYED-en lévő (3) kolléganő a
következő tanévben valószínűleg visszajön dolgozni, ezért nem áll szándékomban
most új, határozott idejű szerződéses munkaerőt felvenni a megüresedő állásra a
tanév végéig. A költségvetés biztosított erre a gazdasági évre.
2. Az SNI-s tanulókat ellátó külső szakóraadók (3) szerződési megállapodását újólag
együtt szerettem volna előterjeszteni, sajnos, az egyik mindmáig nem nyújtotta be,
bár a tanulóval a munkát elkezdte. Így csak utólagosan tudom ismét benyújtani,
bár az idei gazdasági év költségvetésének megállapításakor ezek az órák is elfogadásra kerültek, tehát az összeg a költségvetésben biztosított, csak a tanév átlépi
a gazdasági évet, a szerződések természetesen erre vonatkoznak (most 2013. június 15-éig). Egyik külsős SNI-s óraadó tanár óradíja vagy óraszáma sem változott a tavalyi tanévhez képest. A logopédiai oktatást helyben biztosítani
tudjuk, de szurdo - és szomatopedagógus nem áll rendelkezésünkre.
2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
---3) JOGSZABÁLYI ALAPOK
A Képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített elvárása, hogy valamennyi szerződést,
megállapodást csak jóváhagyást követően lehet aláírni.

1 oldal a 3 oldalból
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4) HATÁROZATI JAVASLAT

/2012. (X.27.) kt. határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános
Iskolában nyugdíjazás miatt megüresedő álláshely bérének feloldásáról készített
előterjesztést, azt támogatja. A 2012. évi költségvetésben biztosított bér és
járulékkeretet változatlan összegben fenntartja.
Felhatalmazza Borosné Gellai Katalin igazgatót, hogy a jóváhagyott bérkereten
belül, az átlagos statisztikai állományi létszám emelése nélkül a szükséges
munkaszerződést megkösse.
Felelős: Borosné Gellai Katalin igazgató
Határidő: szöveg szerint

/2012. (X.27.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Általános
Iskola feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés tervezeteket és
vonatkozó előterjesztést, azt támogatja.
Hozzájárul, hogy az igazgató
- Dóbiás Tibor logopédussal 2012.szeptember 25-től 2013.június 14-ig heti 3
órában SNI-s tanulók ellátásra 3.000 Ft/óra díjazással megbízási szerződést,
- Horváth Lengyel Viktória gyógypedagógussal 2012.október 01-től 2013.június
15-ig heti 2,5 óra „gyógypedagógus-konduktor” ellátásra 2.500 Ft/óra díjjal
megbízási szerződést
- Utólagosan hozzájárul, hogy a Cházár András Többcélú Közoktatási
Intézménnyel (Vác) 2012.szeptember 3-től 2013.június 14-ig heti 2 órában
2.059 Ft/óra díjjal szurdopedadógiai feladatok ellátására megállapodást
kössön a csatolt mellékleteket szerint.
Határidő: 2012. szöveg szerint
Felelős: Borosné Gellai Katalin igazgató
Rétság, 2012. október 15.

Borosné Gellai Katalin sk.
igazgató
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Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény iskola igazgató kérelmei
tárgyában
Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztést, és a hozzá csatolt megállapodásokat átnéztem.
Egyrészről rögzítendő, hogy az óraadók alkalmazása szükséges, a feladat ilyen módon való
ellátása nem igényel külön költségvetés módosítást, azt az iskola jóváhagyott keretéből oldja
meg. Ezért a megállapodások jóváhagyását javaslom.
Pár észrevételt szükséges fűzni az előterjesztéshez.
Jelen esetben is azt tapasztaljuk, hogy testületi jóváhagyásra már a megkötött, avagy az
életbelépést követő időben kerül sor. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tudomásulvételen túl a
testület nemigen tud érdemben beleszólni a megállapodásba. Annak tényét persze nem
vitatja senki, de az iskolavezetés érdekeit is szolgáló segítő módosítások lehetségesek lettek
volna.
Ilyen például, hogy valamiféle egységes megállapodás mintát kellene alkalmazni. Itt az
látszik, hogy 2 esetben magánszeméllyel kötődik a szerződés, és a szövegek mégis
lényegesen eltérőek. (Sőt kitöltetlenek. A másik magánszemély esetén nem csak a 6-os pont
alternatív választásai nincsenek megjelölve, de még a megbízó se.) Itt nem a feladat
meghatározásra gondolok, mert ott értelemszerű. Helyesebb lenne ezekre az intézménynél
rendszeresített, előzetesen már egyeztetett szerződésmintákat alkalmazni, ugyanúgy mint
ahogyan az a művelődési háznál van. A céges megállapodásnál is látszik, hogy nem az
iskola szerkesztette azt saját érdeke szerint, hanem kitöltötte a partner által adott űrlapot.
Már ahol kitöltötte, mert a mellékelt megállapodáson éppen a feladat ellenőrzését végző
helye kitöltetlen, a megállapodás mégis aláírásra került mindkét fél részéről. További
lényegtelennek tűnő apró észrevétel, de nem helyes, hogy aláíróként „igazgató, vezető,
polgármester” szerepel Borosné Gellai Katalin kézjegye alatt. Ezt az esetben is pontosítani
kellett volna, ha a bianco nem áll rendelkezésre elektronikusan. (Miért nem küldték meg
úgy?) Ha mást nem áthúzással, vagy Radexel.
További észrevétel, hogy a megállapodások a tanév végére köttettek. Ez normális esetben
így helyes, de most az átszervezési bizonytalanságok miatt legalább utalni kellett volna a
megállapodás szövegében erre a tényre. Ki tudja, hogy az új fenntartó, az intézményüzemeltető mit kíván tenni az ilyen külsős szerződésekkel. Igaz, a megállapodásokat az iskola
kötötte, és jogutódlás címén az az átszervezés után is jogszerűen folyamatos maradhat.
Tulajdonképpen felmondhatósági záradék sincs, igazából csak egy iratban találunk ilyet, az
is csak a megbízó szerződésszegése esetére ad lehetőséget a megbízottnak.
Rétság 2012. október 16.

Girasek Károly tanácsnok
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A járási hivatalok kialakításával a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományából 9 fő
köztisztviselő átadásra kerül a járási hivatal állományába. 3 fő az okmányirodából, 3 fő a
gyámhivatalból, 2 fő a pénzügyi csoporttól, 1 fő az igazgatási csoporttól kerül átvételre. Az erre
vonatkozó megállapodás tervezet külön napirendi pontot képez.
Ugyanakkor a pénzügyi csoporttól egy munkatársunk november 01.napjától nyugállományba
vonul. A jelenleg 5 fővel működő csoport így 3 főre csökken.
Bár a jelenlegi adóügyi előadó 2013.január 01-től kerül át a járásba, a feladatot átvevő dolgozó
felvételére és betanítására két hónap marad.
Ugyancsak ez a két hónap áll rendelkezésünkre, hogy a nyugdíjba vonuló kolleganő feladatait
átadja.
A novemberi ülésre körvonalazódik az új szervezeti felépítés, melynek ismeretében további
átcsoportosítások, átszervezések várhatóak, azonban a feladatellátás folyamatos és
biztonságos ellátása érdekében 1 fő továbbfoglalkoztatása és 1 fő felvétele szükséges,
melyhez kérem a Tisztelt Képviselő-testületet hozzájárulását, a megüresedő álláshely bér- és
járulékköltség zárolásnak feloldását, valamint 1 fő középfokú végzettségű köztisztviselő
felvételét és párhuzamos foglalkoztatását.

2

Jogszabályi háttér

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 2/2012. (II.21.) rendeletének 18.§ (3) bekezdés d) pontja értelmében
bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet, az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, csak a
Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és
járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel.
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
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1 oldal a 2 oldalból

Munkáltatói kérelem

2012.10.27-i kt.ülésre

./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Polgármesteri Hivatal 2012.
november 1-től megüresedő álláshely bérének zárolás-feloldásáról készített előterjesztést.
1) A Képviselő-testület a megüresedett köztisztviselői álláshely bér-és járulékköltség
zárolását a feladat biztonságos és folyamatos ellátása érdekében 2012. november 1-től
feloldja és hozzájárul a nyugdíjas dolgozó 2012.december 31-ig történő
továbbfoglalkoztatásához.
2) A Képviselő-testület hozzájárul 2012.november 02.napjától 1 fő középfokú végzettségű
köztisztviselő felvételéhez és párhuzamos foglalkoztatásához a pénzügyi csoportnál. A
személyi juttatások költségét 2012.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Utasítja a jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hutter Jánosné jegyző

Rétság, 2012. október 19.
Hutter Jánosné
jegyző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
2012. szeptember 26-én tájékoztatást küldtünk a Piac téren működő 5 vállalkozás részére az ideiglenes közterület-használat megszüntetéséről. A tájékoztatatóban felhívtuk a vállalkozásaink figyelmét
arra, hogy az építményeiket le kell bontaniuk, az eredeti állapotot vissza kell állítani. A vállalkozások
közül három megkeresésünkre írásban reagált. Két vállalkozás (Czapják Tiborné és Metyovinyi Istvánné) két-két kérelmet nyújtott be. Mindkettő kéri, hogy a Piac területén biztosítson a Képviselőtestület részükre közterület-használatot, továbbá a közölt terület elhagyási határidő meghosszabbítását 2012. december 31. napig. Megyeri István vállalkozó szintén kéri a közterület-használatát a Piac
területén. Megyeri úr további tájékoztatást is kér a Piac területének közművesítettségéről, valamint
arról, hogy értékesítés esetén milyen áron kívánjuk eladni a területet, illetve mekkora rész lenne megvásárolható. További kérdése műszaki tartamú, konkrétan a jelenlegi faházak áthelyezhetők-e a Piacra.
A mai napon folytatott egyezetés során két vállalkozó kijelentette, hogy elsődlegesen vásárolnának
területet a Piacon, Megyeri úr nem nyilatkozott szándékának sem fenntartásáról sem visszavonásáról.
A több oldalról, más-más tartalommal benyújtott igények, kérdések indokolják, hogy a Piac hasznosítására egységes döntés szülessen.
A Piac mai arculata:
Jelenleg egy vállalkozás működik a területen, téglaépítésű épületben. A boltja melletti telek önálló
helyrajzi számmal, szintén a magántulajdonában van. Ezen kívül egy téglaépítésű épület található a
helyszínen, a nyilvános WC-blokk. A WC-blokk mellett két magántulajdonú ingatlanon 2 db könnyűszerkezetes-üzlet található. A már leválasztásra került szabad területünk 3 önálló helyrajzi számon
30-30 m2. További leválasztásokra még lehetőségünk van. A jelenleg áttelepülni kívánó vállalkozások
írásbeli nyilatkozatuk alapján faházaikat telepítenék át. Az egyeztetésen két vállalkozás azt nyilatkozta, ha lehet inkább területet vásárolna és téglaépítésű épületeket építenének.
A Rendezési Terv szerint a Piac Vt övezeti besorolású, ahol a teleknagyság 80 %-ig beépíthető. A
tervezett üzletek szolgáltatók előzetes tájékoztatása alapján közművekkel elláthatók.
A jelenleg folyó városközpont-rehabilitációs pályázat keretében megépülő gyaloghíd a Piac jelenleg
lekerített részét egy átjáróval érinti.
Jelenleg építési engedély ÉME engedéllyel rendelkező faházakra adható. 2008. május 22-től érvénybe lépett OTSZ 5 sz. melléklete I/4 fejezet 2.5 pontja pedig kimondja, hogy: “Könnyűszerkezetes
(kész- vagy gyorsház stb.) épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással stb. létesíthetőek. Ennek alapján az OTSZ 5 sz. melléklete
és a 3/2003-s BM-GKM-KVVM együttes rendelet értelmében a hazai szabvánnyal nem rendelkező
1
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építési termékeknél nemcsak az alapanyagnak kell műszaki specifikációval (ETA, ÉME) rendelkeznek, hanem az épület részét képező építési terméknek is (fal, födém, stb.), és ezeket rendszerben
kell alkalmazni. A feltételnek az áttelepülők meg kell, hogy feleljenek. Az építési jogszabályok alapján,
tekintettel a telepítési tűzvédelmi szabályok betartására (6 m) - hasonlóan a jelenlegi elhelyezkedésre- zártsorú beépítés engedélyezhető. A mai megbeszélésen kérdésként hangzott el az is, hogy a
terület megvásárlása esetében téglaépítésű épület is építhető-e? Építéshatósági szempontból ez
engedélyezhető, ebben az esetben is fontos, hogy zártsorú legyen a beépítés. A közműveket a vállalkozóknak kell kiépíteni a közműszolgáltatókkal közvetlenül nekik kell rendezni a kiépítés költségét és
műszaki tartalmát.
A mai megbeszélésen négy vállalkozó úgy nyilatkozott, hogy a Piac téri területet átadja a megjelölt
határidőig, 2012. november 15-ig. Már a közműlekötéseket kezdték el ügyintézni. Egy vállalkozás
nem vállalja a határidő betartását, indokolása szerint neki határozatlan időre bérlője van. A bérlő kiköltöztetését a Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézőjére hagyná. Kritikusnak tartja továbbá a késő
őszi és a téli időpontot. Véleménye szerint az időjárás nem fogja engedni, hogy munkálatokat folytasson a területen.
Az elmúlt időszakban a Képviselő-testület érdeklődés hiányában nem foglalkozott a Piac területén
terület értékesítéssel. A többször módosított 15/2004. (X.04.) önkormányzati rendelet szabályozza az
önkormányzati vagyon értékesítésének szabályait. A hivatkozott rendelet alapján 1.000 eFt alatti értékesítésnél a Polgármesteri Hivatal értékelése is elfogadható. Az elmúlt 5 évben az önkormányzatnak három telket is érintő ingatlan-ügylete volt: A Járóbeteg-ellátó Központ természetbeni önrészeként a volt laktanya területén a Közreműködő szervezet figyelembe vette az Alakuló teret és az 55.
számú épületet 87.330 eFt értékben, értékesítettük a volt buszfordulót és a műhely épületét kereskedelmi áruház céljára 20.000 eFt értékben valamint 2010. évben ingatlanokat vásároltunk a Városközpont rehabilitációs pályázat megvalósításához. Az utóbbi három eset értékbecsléséről az alábbi tájékoztatást adom:
•
•

Volt Buszforduló: közművesítettség gerincvezetékekről megoldható, 1.597 m2-ű a terület, az
értékbecslés szerinti területérték 4.300 Ft/m2.
Volt műhely: 80 m2 épület, közművek igény szerint a területre csatlakoztathatók. A terület
nagysága 1.818 m2, mely épülettel együtt értéke 3.600 Ft/m2.

Kossuth u. 20/A .
• 207/1 hrsz. 90 m2 területű, kivett lakóház megnevezésű ingatlan közművesítettsége: villany,
víz, szennyvízgyűjtő medence, szennyvízcsatorna esetében csak beállás, földgázvezeték
csak utcai vezeték. Értékbecslés szerinti telekérték 6.000 Ft/m2;
• 207/4 hrsz. 819 m2 közös udvar megnevezésű ingatlan értékbecslés szerinti értéke 4.835
Ft/m2;
Kossuth u. 24.
- 209/2 hrsz. 1.428 m2 beépített lakóházas megnevezésű ingatlan közművesítettsége: villany,
házi vízellátó berendezés ásott kútról, szennyvízcsatorna csonk. Értékbecslés szerinti telekérték 6.000 Ft/m2.
A Piac jelenleg az önkormányzat törzsvagyonába tartozik. A 209/10; 209/3; 209/4; 209/5; hrsz.-ok
önkormányzat tulajdonában vannak.
A Piac a felsorolt két Kossuth utcai ingatlanhoz viszonyítva lényesen frekventáltabb helyen található.
Ezen kívül figyelembe kellene venni azt is, hogy kereskedelmi célra történő hasznosítás esetén a
kereskedelmi árak eltérhetnek más célú vásárlástól.
Az értékesítés előnye lenne, hogy a vállalkozónak érdekében állna az üzlet folyamatos üzemeltetése,
tehát a jelenlegi „alvó” állapot nem alakulna ki újra.
Ha a Képviselő-testület az értékesítés mellett dönt, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a alapján meg kell versenyeztetni az eladást és az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére lehet azt eladni. Értékesítés esetén – tanulva más esetekből – feltételeket kellene
szabni. Feltétel lehetne például, hogy az adásvételi szerződésben kikötésre kerülne az, hogy a vételi
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lehetőséggel élő vállalkozónak előírnánk, hogy 2 éven belül használatba vételi engedélyt kell szereznie. Ha a megadott határidőn belül nem szerzi meg a használtba vételi engedélyt, akkor az önkormányzat jogosult lenne 50 % vételárért visszavásárolni a területet A vállalkozó által addig ráfordított
költségeket az önkormányzat nem térítené meg.
Célszerű lenne továbbá olyan döntést hozni, hogy az esetlegesen folyamatosan érkező kérelmeket a
Polgármesteri Hivatal folyamatosan kezelni tudja. Az újabb telekmegosztások geodéziai és földhivatali költségekkel járnak. A megrendelésekre folyamatos felhatalmazás megadható lenne.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a piac hasznosításáról
dönteni szíveskedjen.
2
-

Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004.(X.04.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYARÓL
5./2009.(V.29.), 13./2010.(VI.02.) valamint az 5/2012. (II.17.) rendeletekkel módosított
rendelete
15.§

(1) Önkormányzati ingatlant érintő, tulajdonjog-változással járó döntés előkészítése során az ingatlanról – kivéve az építési telkeket, telekigazítás céljára értékesített ingatlanrészeket, valamint a várhatóan 1 millió Ft nettó eladási árat el nem érő ingatlanokról – független ingatlanforgalmi szakvéleményt kell beszerezni.
(2) A várhatóan 1 millió Ft-ot el meg nem haladó nettó eladási ár esetén a polgármesteri hivatal
értékelése alapján is meghozható a döntés.
(3) A képviselő-testület döntésénél – gazdasági megfontolásból – eltekinthet az értékbecslés készítésétől, illetve az értékbecslésben rögzített értéktől.

- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
1. § (1) E törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon (a továbbiakban: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a
nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi
önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit.
(2) Nemzeti vagyonba tartozik:
a) az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok,
Értelmező rendelkezés szerint (3.§): 2. dolog: minden birtokba vehető dolog és a dolog módjára
hasznosítható természeti erők;
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Piac téren lévő területek hasznosítási lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Piac területét egységesen kívánja kezelni, földterület értékesítés útján. Az értékesíthető területek nagysását 30 m2-ben határozza meg.
A Piacon lévő önkormányzati tulajdonú, önálló helyrajzi számokon lévő területekre az értékesítés előkészítéseként értékbecslést kell kérni. Az előkészítés során árajánlatokat kell kérni az alábbi értékbecslést készítő vállalkozásoktól a szolgáltatás (értékbecslés) elkészítésére:
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- OTP Bank Nyrt.
- …………..
- ………………
- …………………………….
A geodéziai és földhivatali munkákat a kijelöléséhez szükség esetén meg kell rendelni az újabb üzlet
helyiségek kialakításához. A Képviselő-testület a munkák többletköltségeit a várható bevétel terhére,
az éves költségvetésekben biztosítja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Piactéren lévő vállalkozások tájékoztatást kaptak arról,
hogy a helyszínt 2012. november 15-ig el kell hagyniuk. Egyetért azzal, hogy a faházakat a tulajdonosoknak saját költségén kell lebontaniuk, a helyszínen az eredeti állapotot vissza kell állítaniuk.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
Határidő: 2012. november 05., majd folyamatos
Rétság, 2012. október 19.
Mezőfi Zoltán
polgármester

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette Vargáné Fodor Rita
Mezőfi Zoltán polgármester Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

VÉGTISZTESSÉG BT KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
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Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Végtisztesség Bt. vezetője a melléklet kérelemmel fordult hozzám a volt laktanya területén lévő fémszerkezetű csarnokok hasznosításával kapcsolatban.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, többször
módosított 15/2001. (X.04.) Önkormányzati rendelet 12.§ (1) bekezdése alapján: „A
képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására
(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő
vagyontárgyak létesítésére pályázatot ír ki.”
A pályázat kiírása előtt azonban mindenképp tisztázandó, hogy egyáltalán kívánjuk-e értékesítéssel hasznosítani a csarnokokat. A döntés meghozatalánál szeretném kiemelni a
mindannyiunk előtt ismert tényeket, mely szerint a helyszínen rendszeresek voltak a fémlopások. A számtalan rendőrségi nyomozás egy esetben hozott néhány tízezer forintos
eredményt a városnak. A korrekt áron értékesített elemekből a városnak többletbevétele
származhat. A hasznosítás másodlagos hatása lehet a környezet ezen területen történő
rendbetétele.
Amennyiben a Képviselő-testület foglalkozni kíván a hasznosítás gondolatával, a korrekt ár
meghatározásához szükségünk van értékbecslésre.
A kérelem kapcsán most azt kérem, hogy döntsük el, hogy kívánjuk-e a fémszerkezetek
hasznosítását, ha igen, kérjünk ajánlatot értékbecslésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
-------
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Jogszabályi háttér:
1.pontban részletezésre került.

1 oldal a 2 oldalból

Végtisztesség Bt. kérelme
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Határozati javaslat
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya területén lévő 4
db fémszerkezetű csarnok és 1 db 1200 m2-es fedett szín hasznosításáról szóló előterjesztést.
„A” változat
A Képviselő-testület hasznosítani kívánja a felsorolt szerkezeteket, ezért az értékbecslés elkészítéséhez árajánlatokat kér a következő szakmai szolgáltatást nyújtóktól:
1.) OTP Bank Nyrt
2.) ……….
3.) ……………
4.) ……………….
Az értékbecslésekre tett ajánlatokról a november havi testületi ülésen dönt a Képviselő-testület.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
határidő: 2012. október 31.
„B” változat
A Képviselő-testület a fémszerkezetű építményeket nem kívánja értékesíteni.
Felelős: Végtisztesség Bt. tájékoztatásáért pénzügyi vezető
Határidő: 2012. október 31.

Rétság, 2012. október 19.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a 2013-es évre is meghirdette a Bursa Hungaria Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázatát. A pályázati rendszerben való részvétel
az önkormányzatok számára önkéntes. A csatlakozás kizárólag a csatlakozási nyilatkozat
2012.október 15.napjáig történő megküldésével lehetséges. Az önkormányzat legkésőbb 2012. október 15-ig kiírja a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára.
Az ütemterv szerint a pályázatok benyújtási határideje 2011.november 15.
Az önkormányzat bírálati döntését 2011.december 10-ig hozza meg.
Az általános szerződési feltételek az előterjesztés mellékletét képezik.
2012.évre tervezésre került 600.000 Ft, a teljesítés 2012.augusztus 31-el 165.500 Ft.
Jelen pályázat kifizetései 2013-ban jelentkeznek.
Mivel a csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje a Képviselő-testületi ülés előtt lejárt, a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Elnökével történt egyeztetés alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület utólagos hozzájárulását a csatlakozáshoz.
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
A 2011.évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíj programra tervezett összeg: 600.000 Ft, a
teljesítés 564.000 Ft volt.
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Jogszabályi háttér:
Felsőoktatásról szóló 2005.évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51./2007.(III.26.) Korm. rendelet
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Határozati javaslat

1 oldal a 15 oldalból
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./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozásról az alábbi határozatot hozza:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott
arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013.
évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár
el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról
hozott döntését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üzemeltetett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben rögzíti.
4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a jegyző dönt.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási és adatbázis használati nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.október
Tömör Józsefné
aljegyző
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2013
Általános tájékoztató
Általános Szerződési Feltételek a települési önkormányzatok számára
1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról (Csatlakozási nyilatkozat)
2. sz. melléklet: Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára
”A" és "B" típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
Ajánlott pályázati űrlap az "A" és a "B" típusú pályázók részére

Általános tájékoztató
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
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Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
(a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2013. évi fordulójával kapcsolatos általános
információk, a 2013. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi
hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül
elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. § (5)
bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2012. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)
A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN
VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje
megváltozott!
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:
Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését!
Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen csökkenti az
Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az
önkormányzatok működési hatékonyságát.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a
továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva – jelentősen csökkentve így a téves
adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az
elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok a
korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit
elektronikusan bővíthetik valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat
által meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési
önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan
kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből
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által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását kell elvégezniük az
EPER-Bursa rendszerben.
A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem bírálhatnak el.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak a kiegészítő megyei támogatás odaítélésén és a döntési listák rögzítésén kívül az EPER-Bursa rendszerben
más adatrögzítési feladatuk nincs.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a Rendelet 18. § (4) bekezdése szerint
közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag az EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt
követően valósulhat meg. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx). A regisztrációt követően a rendszerből letölthető az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1.
sz. mellékletét képező ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) részére. Körjegyzőségek esetén kérjük, településenként külön borítékban küldjék a Nyilatkozatot. Figyelem! A nem regisztrált önkormányzatok részéről beküldött,
nem az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott, nem a határidőre megküldött Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő nem fogadja el!
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2012. október 15. (postabélyegző)
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához az a települési
önkormányzat, amelyet a Minisztérium a 2012. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei
megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárt.
Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési
önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb 2012.
október 15-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók ("B" típusú pályázat) számára. A két pályázati felhívásnak az
ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bővítésére illetve szűkítésére nincs
lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az
ÁSZF 6. és 7. §-ának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.

KOORDINÁCIÓ
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a
települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
1054 Budapest, Báthory utca 10.
Tel.: (1) 882-6876;
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő –
mint pályázatkezelő szervezet – a felelős.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
10032000-00285128-30000003
A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a
felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel
is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése
alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat
juttatást.
A támogatás folyósításának rendje az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a
2013. évi Általános Szerződési Feltételek alapján
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz. mellékletét képező „Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára” című dokumentum tartalmazza.
Önkormányzati ösztöndíjrész:

1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben átutalják a Támogatáskezelő
számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási összegét. Az utalás határidejét az
ÁSZF 19. §-a tartalmazza.
2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül nem
nyilvános – jelszóval hozzáférhető – felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott
félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszerben tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati támogatás.
3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után átutalta a
pontos támogatási összeget a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.
4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése „A” típusú pályázó esetében legkorábban március, „B” típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul az arra jogosult
hallgatónak.
5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő, az
intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel meg az
ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész összegét 30 napon belül
köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer számlájára.
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6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok bankszámlájára. Az
önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére – nem Bursa Hungarica
támogatás jogcímen – mégis folyósítja-e a támogatottnak a már korábban megítélt támogatást.
Intézményi ösztöndíjrész:
A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos
rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató
bankszámlájára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2013. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételei
a települési önkormányzatok számára
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (5) bekezdése alapján a
jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer)
csatlakozó fővárosi kerületi önkormányzatokra a települési önkormányzatokra vonatkozó előírások érvényesek, míg csatlakozása esetén Budapest Főváros Önkormányzata a megyei önkormányzatokkal megegyező módon vesz részt a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben.
1. § A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására. A pályázat kiírásának feltétele,
hogy a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi
fordulójához. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójában a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történő
csatlakozást is magában foglalja és kizárólag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) által biztosított EPER-Bursa rendszerben történő regisztrációt követően
valósulhat meg (elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx).
Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa
rendszerben pályázatot nem bírálhatnak el.
Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel önkéntes. A
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozáshoz az EPER-Bursa rendszerben regisztráció szükséges. A regisztrációhoz felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a
pályázati kiírás megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az önkormányzatok részére. A regisztrációt követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező ”Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát
ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A borítékon tüntessék fel a következőt: „Bursa Hungarica”. Körjegyzőségek esetén kérjük, településenként külön borítékban
küldjék a Csatlakozási nyilatkozatot. Figyelem! A korábbi években használatos Csatlakozási
nyilatkozatot a Támogatáskezelő nem tudja elfogadni!
A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2012. október 15. (postabélyegző)
Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához az a települési
önkormányzat, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Minisztérium) a
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2012. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei megszegése miatt az ösztöndíjrendszer
résztvevői közül kizárt.
2. § A Csatlakozási nyilatkozatot az önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja
vissza.
3. § A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszerben érkezteti és fogadja be a Csatlakozási nyilatkozatokat, melyről a települési önkormányzatoknak rendszerüzenetet küld. Ezenkívül a
www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán, a „Csatlakozott települések” menüpont alatt 2012. október 19-ig nyilvánosságra hozza a 2013. évi fordulóhoz csatlakozott
települések teljes listáját.
Amennyiben a csatlakozni szándékozó település ezen a listán nem szerepel, abban az esetben
Nyilatkozata nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, vagy Nyilatkozatát a Támogatáskezelő nem volt jogosult elfogadni a csatlakozási határidő elmulasztása miatt. Ebben az esetben a pályázók sem tudnak pályázatot benyújtani az önkormányzathoz.
Amennyiben a Csatlakozási nyilatkozat nem érkezett meg a Támogatáskezelő címére, de a települési önkormányzat a regisztrációt elvégezte és a csatlakozási űrlapot a rendszerből kinyomtatta,
valamint az ajánlott küldemény „küldemény azonosítója” alapján bizonyítani tudja, hogy határidőben, a megfelelő címre megküldte azt, úgy a Támogatáskezelő külön kérelem nélkül elfogadja a
Nyilatkozatot a pályázatbeadásra rendelkezésre álló határidő lejártáig. Tekintettel azonban arra,
hogy a pályázásra rendelkezésre álló határidőt módosítani nem lehetséges, amennyiben az önkormányzat az igazolást a pályázati adatrögzítésre rendelkezésre álló idő letelte után küldi be, a
Támogatáskezelőnek nem áll módjában azt elfogadni.
4. § Amennyiben az önkormányzat a Csatlakozási nyilatkozat benyújtására előírt határidőt elmulasztja, vagy az ajánlott küldemény „küldemény azonosítójával” nem tudja igazolni, hogy Csatlakozási nyilatkozatát határidőben a megfelelő címre elküldte, indokolt méltányossági kérelmet terjeszthet elő a Támogatáskezelőhöz a csatlakozás utólagos elfogadása iránt. A kérelmet 2012.
október 25-ig (beérkezési határidő) lehet előterjeszteni. Ha a kérelem a megadott határidőig
nem érkezik be a Támogatáskezelőhöz, az önkormányzat nem tud csatlakozni.
Az önkormányzat a méltányossági kérelem előterjesztésével egyidejűleg az eredeti Csatlakozási
nyilatkozatot is köteles benyújtani, illetve a határidőn túl benyújtott Csatlakozási nyilatkozattal egyidejűleg az önkormányzatnak a kérelmet is elő kell terjesztenie. A kérelemben az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az „A” és „B” típusú pályázatot határidőben kiírta, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben foglaltaknak a továbbiakban maradéktalanul eleget tesz. Nem
támogatható azon önkormányzat méltányossági kérelme, amely az „A” és „B” típusú pályázat
kiírásának határidőben nem tett eleget, illetve csak az „A” típusú vagy csak a „B” típusú pályázatot
hirdette meg a megadott határidő szerint.
A kérelemről a kérelemben megfogalmazott indokok mérlegelésével 2012. november 2-ig a felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár dönt, és döntéséről haladéktalanul
tájékoztatja a Támogatáskezelőt. A helyettes államtitkár döntéséről a Támogatáskezelő 2012.
november 5-ig értesíti az önkormányzatot.
5. § A pályázat kiírásának határideje: 2012. október 15. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon kell közzétenni. A települési önkormányzat mind az
"A", mind a "B" típusú pályázatot köteles kiírni oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú pályázatok
kiírásának megjelentetése egy időben történjék. A Csatlakozási nyilatkozatnak a Támogatáskezelőhöz történt beérkeztetése és annak elfogadása után a pályázati kiírás megjelenik az adott önkormányzat adatlapján is az EPER-Bursa rendszerben. A pályázók az adatrögzítést a Csatlakozási nyilatkozatnak az Alapkezelőhöz történt érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik el.
6. § A pályázati kiírásnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbiakat:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 15.
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
a) A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPERBursa rendszerben. (Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx). A személyes
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
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önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Amennyiben van mód hiánypótlásra, a pályázati kiíráson azt is fel kell tüntetni. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
b) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
c) Az ösztöndíj időtartama:
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2012/2013. tanév második féléve és a 2013/2014. tanév első féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév,
a 2014/2015. tanév és a 2015/2016. tanév).
d) A pályázók köre:
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
"B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve
felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
„B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
e) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
f) A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:
"A" típusú pályázat: név, anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; lakóhelye
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel, felsőoktatási intézmény, kar, szak/szakpár megnevezése, telefonszám, e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a
felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.
"B" típusú pályázat: név; anyja születési (leánykori) neve; születési helye és ideje; lakóhelye
(lakcímkártyával igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám, e-mail cím.
g) A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a
pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.
Jövedelem:
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy
külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe
nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak
a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó,
a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék,
magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj
és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és
a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb
munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
h) Az "A" típusú pályázat esetén a benyújtandó pályázat kötelező melléklete a Jogviszonyigazolás arról, hogy a pályázó a d) pontban megjelölt képzéstípusok valamelyikében vesz részt.
i) Adatvédelem:
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
1) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje,
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2) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje,
3) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
4) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás
célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása,
valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A fentieken túlmenően a "B" típusú pályázat esetében:
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor
felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezésük eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).
j) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei:
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az
ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a
Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül
köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása.
A „B” típusú támogatásban részesített pályázó 2013. augusztus 30-ig a felvételi határozat (vagy
besorolási határozat) másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2013/2014. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A
pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2013-as felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
pályázhat az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B"
típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve
a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a
nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi
részleteiről is lemond.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és
az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli
értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi
félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
k) Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.
l) Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
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7. § A pályázati kiírás a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek
felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatja. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési önkormányzat illetékességi
területén történő munkavállaláshoz vagy további ottlakáshoz). 8. § A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező
mellékleteket csatolva a települési önkormányzatokhoz nyújtják be, ahol a pályázatot az EPERBursa rendszerben érkeztetni és ellenőrizni szükséges. A települési önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el.
9. § A pályázati kiírásnak a Kormányrendeletben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes
rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen
rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani.
10. § A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben ellenőrzi és elbírálja a beérkezett
pályázatokat, amennyiben szükséges, kiküldi a hiánypótlási felhívásokat, a formai hibás pályázatokat kizárja a döntésből.
11. § A települési önkormányzat az elbírálás során már meglévő szabályzatai vagy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására elfogadott szabályzata alapján jár el és bírálati döntését
2012. december 10--ig az EPER-Bursa rendszerben rögzíti. A fenti határidőn túl a támogatásban
részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni,
ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.
A megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott
pályázatok vesznek részt. Amennyiben a települési önkormányzat a rögzítésre és elbírálásra
megadott határidőben nem zárja le a döntési listákat, támogatott pályázói a megyei elbírálásban
nem vehetnek részt.
A Csatlakozási nyilatkozat kitöltésével a települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy
az EPER-Bursa rendszerben befogadja és elbírálja a pályázók által rögzített, lezárt, kinyomtatott
és az önkormányzathoz benyújtott pályázatokat, valamint arra, hogy a pályázatokról hozott döntését rögzíti az EPER-Bursa rendszerben. A Minisztérium biztosítja a csatlakozott önkormányzatok
részére az adatrögzítéshez az EPER-Bursa rendszer használatát, amely a Támogatáskezelő által
biztosított https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internetes oldalon érhető el. A települési önkormányzat biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és
szoftvert. (Az EPER-Bursa rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg). Az EPER-Bursa rendszer használatához felhasználói névre és jelszóra van
szükség, amelyet a pályázati kiírás megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg az
önkormányzatok részére. A regisztrációs és adatrögzítési folyamat részletes leírása a
www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán megtalálható. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített bírálati döntését és az azt
tartalmazó döntési listát köteles a rendszerből letöltve, nyomtatott formában is előállítani. Az
EPER-Bursa rendszeren kívül előállított, nem onnan kinyomtatott, vagy nem lezárt döntési listákat
a Támogatáskezelő nem fogadja el. A döntési listákat minden oldalon polgármester vagy jegyző
aláírásával, pecséttel szükséges hitelesíteni.
12. § Az elbírálás során a települési önkormányzat:
a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben a bírálatból kizárja, és a kizárás okát rögzíti;
b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra,
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív
vizsgálatára tekintettel járhat el.
13. § A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000 forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támo11
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gatási igényét elutasítja. A települési önkormányzat a megítélt támogatás havi összegét köteles
rögzíteni az EPER-Bursa rendszerben található elektronikus adatlapokon vagy az összesített döntési listán. A megítélt támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 forinttal maradék nélkül
oszthatónak kell lennie. A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.
14. § A települési önkormányzat 2012. december 17-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a
helyben szokásos egyéb módon köteles nyilvánosságra hozni a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait. Az adatok „A” és „B” típusú
támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét és mindazokat az önkormányzat által informatívnak talált
mutatókat tartalmazzák, amelyek nem alkalmasak a támogatásban részesítettek illetve a pályázók
személyének azonosítására.
15. § A települési önkormányzat 2012. december 17-ig köteles döntéséről, és annak indokairól az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíteni a pályázókat, illetve lehetővé tenni, hogy a személyükre vonatkozó döntést az önkormányzat épületében
megtekinthessék.
16. § A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
17. § A települési önkormányzat az elektronikus pályázatkezelő rendszerben lezárt, kinyomtatott,
aláírt és lepecsételt döntési listákról és a benyújtott kötelező mellékletekről másolatot készít irattára számára, majd az általa támogatott és nem támogatott, valamint a döntésből kizárt pályázók hitelesített döntési listáját, az „A” típusú támogatottak esetében kötelezően csatolt hallgatói
jogviszony-igazolásokkal együtt 2012. december 14-ig elküldi a Támogatáskezelő részére. A
bírálati anyagot szalagos irományfedélben, a Támogatáskezelőnek címzett borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni a Támogatáskezelő részére. A csomagon tüntessék fel: „Bursa Hungarica 2013. évi pályázati forduló Bírálati anyag”. A Támogatáskezelő az
önkormányzat által nem a határidőre, nem a megfelelő címre, vagy rosszul postázott döntési
anyagért és az abból eredő károkért felelősséget nem vállal.
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a
polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti támogatott döntési lista, amely tartalmazza a pályázók részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
- „A” típusú támogatottak esetében Jogviszony-igazolás.
A nem támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a
polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti nem támogatott döntési lista.
A bírálati döntésből formai okból kizárt pályázók bírálati anyaga az alábbiakból áll:
- az elektronikus pályázatkezelő rendszerből kinyomtatott, minden oldalon pecsétlenyomattal, a
polgármester vagy a jegyző aláírásával ellátott eredeti formai okból kizárt döntési lista,
- „A” típusú támogatottak esetében Jogviszony-igazolás, amennyiben benyújtásra került.
A fent megjelölt kötelező mellékleteken túl az önkormányzatoknak más dokumentumokat
nem kell megküldeniük, az önkormányzatok által megküldött egyéb dokumentumokért a
Támogatáskezelő felelősséget nem vállal.
A Támogatáskezelő által hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat köteles a Támogatáskezelő részére a megadott határidőre a pótlásokat megküldeni.
18. § A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdhetik el a megyei támogatások odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. A
támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az elektronikus pályázatkezelő rendszerben érik el, számukra postázni nem kell a pályázatokat.
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19. § A megítélt ösztöndíjak összegét a települési önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára:
10032000-00285128-30000003
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre:
2013. január 31.
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre:
2013. augusztus 31.
20. § Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a jelen szerződés
19. §-ában meghatározott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel
tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy a jelen
szerződés 19. §-ában meghatározott határidőig valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra, félévek közti átvezetésekre nincs mód. A Támogatáskezelő az önkormányzat nem határidőre, nem a megfelelő
bankszámlára történő, vagy pontatlan összegű átutalásából eredő károkért felelősséget nem vállal.
21. § Az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén módosítani a
bankszámlája adatait, amennyiben azok megváltoznak. A Támogatáskezelő az értesítés elmulasztásának következtében a téves számlaszámra történő átutalásból eredő károkért felelősséget
nem vállal.
22. § "A" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a hallgató az ösztöndíj folyósításának
időtartama alatt az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg. Az önkormányzat ezen esetben saját hatáskörben dönt, hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen –
folyósítja-e a már korábban megítélt támogatást.
A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat csak abban az esetben
vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas a lakóhelyét megszünteti a települési önkormányzat illetékességi területén. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
"B" típusú pályázat: A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt ösztöndíj megvonásra kerül, ha a támogatott a Rendelet alapján
nem jogosult Bursa Hungarica Ösztöndíjra. Az önkormányzat ez esetben saját hatáskörben dönt,
hogy – nem Bursa Hungarica támogatásként, hanem más jogcímen – folyósítja-e a már korábban
megítélt támogatást vagy sem.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi
területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben megszüntető határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és
köteles felülvizsgálni. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást a
települési önkormányzat megszüntető határozattal visszavonhatja, ha a vizsgálat során kiderül,
hogy az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális
rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezni kell.
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23. § A települési önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás visszavonásáról
szóló határozatának meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, a megszüntető határozat egy kiadmányának megküldésével értesíti a Támogatáskezelőt. Az „A” és a
„B” típusú pályázatok megszüntető határozatait kizárólag külön ajánlott levélben, postai
úton kell az illetékes önkormányzatnak megküldenie a Támogatáskezelő címére (1054 Budapest, Báthory u. 10.). A pályázati csomaghoz a kötelező mellékleteken felül csatolt megszüntető határozatokat a Támogatáskezelő nem tudja feldolgozni.
24. § Az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47 §-ban foglaltak figyelembevételével, az állam által
támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.
25. § Az önkormányzat által az EPER-Bursa rendszerben a regisztrációnál megadott adatok tekintetében, az elbírálás, vagy a pályázati anyagok továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az
adminisztrációs tévedések, formai hibák kijavítására a jelen szerződésben megjelölt határidők
leteltét követően nincs mód.
26. § Az ÁSZF hatálya a 2013. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2013. évi pályázati fordulóban elbírált pályázatok esetében a települési önkormányzat mindenkor a jelen
ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.
Az ÁSZF-től eltérni nem lehet; csak az a települési önkormányzat csatlakozhat a pályázati rendszerhez, amely kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az ÁSZFben foglaltaknak megfelelően jár el. A települési önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az ÁSZF-nek megfelelően jár el, a Minisztérium az ösztöndíjrendszer résztvevői közül
kizárhatja, ez pedig az önkormányzat által támogatásban részesített pályázók kizárásával is jár.
Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez
Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság város az előző esztendőkben sorra csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz,
abból a célból, hogy a szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanuló fiatalok számára segítséget
nyújtson. Végül is a pályázat – noha sok ellentmondást hordozott – jó célt szolgált.
A pályázati kiírás fontos az ügy eldöntéséhez, ezért helyes és elengedhetetlen, hogy itt olvasható.
Ebből több dolog is kiderül, illetve lényeges elemek nem derülnek ki. Mielőbb azonban ezt elemezném, van itt egy csapdahelyzet ami feloldhatatlannak látszik. A pályázati kiírás ugyanis október első napjaiban jelent meg. A kormany.hu portál szerint október 4. volt a megjelentetés, a települések számára ettől pár nappal később volt elérhető. A mostani iratban azonban az szerepel,
hogy a képviselő-testületnek október 15-ig kell nyilatkozni. Hogyan? Törvényesen és szabályosan
ez nem tehető meg, márpedig a határidő jogvesztő. Ez előtte van még a PVB ülés időpontjának
is. Ez ügyben nincs mód rendkívüli testületi ülés összehívására. A testületi ülés 19-én lesz, tehát
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határidőn belül döntés nem hozható. Eleve felháborító a települések számára jó esetben 10 napos, rosszabb esetben 6-7 nap állna rendelkezésre, amelyen belül testületi ülés össze sem hívható. Ennél fogva valószínűleg a határozati javaslat felesleges.
Ami a kiírásból kiderül: Egyszerűsítésnek feltüntetett módszer lényegesen megbonyolítja a
pályáztatást és nem látjuk tisztán, hogy a települési döntés hogyan vihető át, ha a központi
rendszer rangsorol, mi csak döntünk. Nem látható a mozgástér. Az sem látható, hogy a város
rendelkezésére álló összeg mire és hogyan elegendő. (Mert mi van, ha 20 fő jelentkezik, de a
pénz a minimumokat is figyelembe véve csak 10-nek jut? Hogyan lehet ezt a rendszeren
De azt is jelenti az új módszer, hogy minden pályázónak magának kell internetes felületen leadni
átvezetni?)
a központi adatbázison keresztül a jelentkezését. Hogyan lehet itt szociális szempontokat érvényesíteni, és az erről szóló dokumentumokat becsatolni? Sehogy. Minden valószínűség szerint
így a jelentkezők száma kevesebb lesz, és éppen az a réteg maradhat ki, akiknek az Internethozzáférése legalábbis korlátozott. És hát a meghirdetés is nehézkesebb, mert erre időben és
alaposan fel kellene hívni a figyelmet,
A korábbi konstrukció három elemből tevődött össze. 1. Az önkormányzati támogatás 10 hónapra.
Az önkormányzat által megszavazott összeggel egyenlő nagyságrendet biztosított a központi költségvetés. Ugyancsak csatlakozott a Megyei Önkormányzat, aki harmadik résszel egészítették ki a
juttatást, így akár egy 2500 Ft-os helyi támogatásból 7500 Ft havi (tanévre 75.000 Ft) juttatás kerülhetett a rászoruló tanulóhoz. Na mármost az arányok nincsenek meghatározva, csak az hogy
az „intézményi részt” mikor és hogyan adják. Akár kisebb hányadban is. A megyei önkormányzat
bekapcsolódhat, de nógrádi csatlakozásról információnk nincs. (Gazdasági helyzetet tekintve nem
tartom valószínűnek.) A pénzügyi lebonyolítást is nehezíti, hogy az első 5 hónapi támogatást egy
összegben át kell utalni az pénzalapot kezelőnek. Éppen év elején, amikor még a likviditás szempontjából nem közömbös.
Úgy vélem, hogy a határozati javaslatokban meg kellett volna jelölni alternatívákat. már csak azért
is mert itt a jegyzői záradék pontatlan. Nem lehet szabályszerű az az előterjesztés, amelyhez a
szabály október 15-öt határoz meg, és csak ez után tudunk dönteni.
Magam mindig is képviseltem egy álláspontot, amely ezen pályázati rendszer ellentmondásainak
kiküszöbölését jelentette volna egy saját felsőoktatási ösztöndíjrendszer megteremtésére. (Megtalálhatók a korábbi jegyzőkönyvekben) Most ezt a helyzetet látva, azt javaslom „B” alternatívának,
hogy az önkormányzat nem pályázik erre a formára (amúgy se teheti) hanem az erre célra rendelkezésre álló, illetve tervezett összegen saját szabályai szerint saját ösztöndíjrendszert dolgozzon ki. Így a helyi szempontok jobban figyelembe vehetők, és valóban segítséget jelenthet a tanulók iskolai eredményeinek javításában, és a településhez kötődésük erősítésében.
Elképzelhetőnek tartom, hogy a rövid határidő miatt országos közfelháborodást követően lazítanak. Ha ez megtörténik, határidőben tudnánk dönteni. Akkor is szükséges a felelős döntéshez
több részlet ismerete, a felvetett kérdésekre egyértelmű válasz.
Az előterjesztést a fentiek függvényében javaslom tárgyalni, vagy határidő híjján napirendről levenni, esetleg a „B” alternatíva kidolgozásával benyújtani.
Rétság 2012. október 9.
Girasek Károly tanácsnok
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Előterjesztést készítette:Vargáné Fodor Rita pü.cs.v. Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester
SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK JÓVÁHAGYÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített elvárása, hogy valamennyi szerződést,
megállapodást csak jóváhagyást követően írhatok alá.
A Napközikonyha SZMSZ változásunk miatt kikerült az Általános Iskola intézménytől
és a Város költségvetésébe kerültek költségvetési tételei. Ennek megfelelően valamennyi beszállítónál kezdeményeztük a szerződések módosítását. A megküldött
szerződés-tervezetek a jelenleg hatályos szerződésekhez képest nem tartalmaznak
változást a feltételekben. Néhány helyen a megküldött adatokat pontosítani kellett.
A leírtak alapján kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező Zemeny – Boros
Kft-vel a Goodmilk Kft-vel és az Univer Coop Zrt-vel kötendő szerződéseket jóváhagyni szíveskedjenek.
2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
--3. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉSEK
---4. HATÁROZATI JAVASLAT
./2012.( X. 27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Képviselő-testülete megtárgyalta a szerződések, megállapodások
jóváhagyása napirendet. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az SZMSZ változás miatt a város költségvetésébe áthelyezett
Konyha árubeszállítói közül
- a Zemeny-Boros Kft-vel kötendő szállítási szerződését
- az Univer Coop Kft –vel kötendő szállítási keretszerződését
- a Goodmilk Kft-vel kötendő szállítási szerződését aláírja.
Felelős: szöveg szerint
Határidő: 2012. november 05.
Rétság, 2012. október 15.
M e z ő f i Zoltán
polgármester
1 oldal a 1 oldalból
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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselőtestület!
A Képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített elvárása, hogy valamennyi szerződést, megállapodást csak jóváhagyást követően írhatok alá.
A Napközikonyha SZMSZ változásunk miatt kikerült az Általános Iskola intézménytől és a
Város költségvetésébe kerültek költségvetési tételei. Ennek megfelelően valamennyi beszállítónál kezdeményeztük a szerződések módosítását. A megküldött szerződés-tervezetek a
jelenleg hatályos szerződésekhez képest nem tartalmaznak változást a feltételekben. Néhány helyen a megküldött adatokat pontosítani kellett.
A leírtak alapján kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező Zemeny – Boros Kft-vel a
Goodmilk Kft-vel és az Univer Coop Zrt-vel kötendő szerződéseket jóváhagyni szíveskedjenek.

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
--3. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉSEK
---4. HATÁROZATI JAVASLAT
./2012.( X. 27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Képviselő-testülete megtárgyalta a szerződések, megállapodások jóváhagyása napirendet. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy
az SZMSZ változás miatt a város költségvetésébe áthelyezett Konyha árubeszállítói közül
- a Zemeny-Boros Kft-vel kötendő szállítási szerződését
- az Univer Coop Kft –vel kötendő szállítási keretszerződését
- a Goodmilk Kft-vel kötendő szállítási szerződését aláírja.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. november 05.
Rétság, 2012. október 19.
M e z ő f i Zoltán
polgármester

1 oldal a 1 oldalból
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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 6.§ (3) bekezdése szerint: „A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről.” Beszámolómat az e törvény szerinti beszámolási kötelezettségemnek eleget
téve terjesztem a tisztelt képviselő-testület elé.
Rétság Kistérség Többcélú Társulása a 2012.-es év első felében hét Társulási Tanácsi
ülést tartott, amelyen összesen 36 határozat született.
Az ülések előkészítését és a döntés-végrehajtást, illetve annak szervezését 2004. évi
CVII. törvény 4.§ (1) bekezdése alapján az önálló Munkaszervezet látta és látja el.
A Társulás napi munkájában valamint a Társulási üléseken nem csupán mint Rétság
Város polgármestere, hanem mint a Társulási Tanács elnöke is részt veszek, illetve
vezetem az üléseket. Nem volt ez másképpen ebben az évben sem: minden ülésen
részt vettem és levezettem azokat. Az üléseket megelőzően az elnökhelyettesekkel
közös tanácskozásokat tartottam. Számos alkalommal pedig a Munkaszervezet vezető
asszonnyal külön is konzultáltunk a fontosabb ügyeket illetően.
A következőkben a Társulási Tanács döntéseiről részletesen is beszámolok:
A 2012. február 16.-i ülésen:
A Társulási Tanács módosította a 2011. évi költségvetést és elfogadta a 2012. évi költségvetést is. A költségvetés módosítások fő momentuma, hogy a törvényi szabályozás
változása miatt a korábbi egységes könyvelés szétvált, a Társulásnak, a Munkaszervezetnek és az intézményeknek is külön könyvelése, így külön költségvetése lett. Ebből kifolyólag volt szükség a 2011. évi költségvetés módosítására, hogy az egyes követelések ahhoz a feladathoz kerüljenek, aminek ellátása kapcsán felmerültek.
Ennek okán az intézmények már a külön költségvetésük alapján működnek, külön
bankszámlák nyitására is sor került, valamint saját adószámot is kaptak. Fontos momentum még, hogy az önkormányzatok terheit csökkentendő, az idegenforgalmi
hozzájárulás (40Ft/lakos/év) a 2012-es költségvetésben nem került betervezésre.
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Az ülésen döntés született még a Nagyoroszi-Borsosberény-Horpács Intézményfenntartó Társulást érintő normatíva tartozás ügyében. Elfogadta a Társulás azt a megállapodást, amely szerint a fennmaradó tartozást és az azt terhelő kamatot harmadolták
Nagyoroszi, Borsosberény és a Társulás között. Így a Társulás is részt vállalt a 200709-es évekre vonatkozó tartozás kiegyenlítéséből, részben mivel a Munkaszervezet
dolgozói is hibáztak az igénylésnél, részben pedig a kamatok megfizetése céljából,
melyek nem csupán a Nagyoroszi-Borsosberény-Horpács Intézményfenntartó Társulást érintették, hanem az ellenőrzés során feltárt, a kistérség településeinek nagy részét érintő visszafizetési kötelezettségek után, együttesen keletkeztek.
Döntés született egy gyermektáboroztatási pályázat önerejének biztosításáról. A pályázat sikeresen megvalósult: 28 gyermek táborozott április 26. és 28. között KemenceSzeteharaszton, a kistérség minden településéről.
Továbbá elfogadta a Tanács az Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 2011.
évi beszámolóját és a 2011. évi belső ellenőrzési jelentést, valamint 100 ezer Forinttal
támogatta a Katasztrófavédelmet, az általános iskolai szervezett formájú katasztrófavédelmi felkészítés és verseny szervezése céljából.
Javaslatomra 20 ezer Ft támogatást ítélt meg a Tanács a Rétsági Művelődési Központban megrendezett, dr. Zacher Gábor toxikológus drogprevenciós előadásának támogatására, mely támogatást az Önkormányzat természetesen megkapta.
A 2012. április 26.-i ülésen:
Módosításra került a 2011. évi költségvetés, a bevételek növekedése ( munkaügyi
központtól befolyt támogatások, bérkompenzáció, stb…) okán. Ezután a 2011. évi költségvetési beszámoló is elfogadásra került.
Módosításra került a 2012. évi költségvetés is, melynek oka, hogy a finanszírozás a
Társuláshoz érkezik és onnan kerül a feladatellátáshoz, intézményhez, mely természetesen a költségvetésben is megjelenik.
Módosult a Társulási Megállapodás, a Társulás SZMSZ-e, valamint a Munkaszervezet
Alapító okirata. A Társulási megállapodásban az Önkormányzatok címei kerültek pontosításra, míg a többi szabályzat módosítása A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet változása miatt volt
szükséges.
Elfogadta a Társulás a közösségi buszok ingyenes átruházására vonatkozó előterjesztést, így a korábban Nógrádsáp használatában lévő, valamint a korábban Nőtincs
használatában lévő pályázati úton nyert közösségi buszok a Társulás tulajdonából térítésmentesen átkerültek a Nőtincs, valamint Nógrádsáp község Önkormányzatának tulajdonába. Az átruházásra a pályázatban kiszabott 5 éves elidegenítési idő lejárta miatt
kerülhetett sor.
A társulás határozott, hogy a Szociális Szolgáltató Központ által nyújtott alapszolgáltatások térítésmentek maradnak a következő felülvizsgálat időpontjáig.
Két pályázat benyújtásáról és önerejének biztosításáról is döntés született: a pályázatok a sikerrel lezárult Kapcsolat Kulcs program folytatásaként valósultak volna meg. Az
egyik pályázat gyermektáboroztatást, míg a másik pályázat az ifjúsággal foglakozók
speciális képzését tartalmazta. A pályázatok benyújtásra kerültek, azonban a pályázatkezelő nem részesítette támogatásban, forráshiány miatt.
A 2012.06.14.-i ülésen:
Az ülésen döntöttek a Tanácstagok a Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetői pozíciójára kiírandó pályázat feltételeiről. A vezetői álláslehetőség kiírásra került, valamint a közigállás.hu oldalon is publikálták, amire azonban pályázat
nem érkezett.
Határozat született arról, hogy a társult önkormányzatok 30 napon túli tartozásait 2012.
szeptember 1.-től a Munkaszervezet a normatív támogatásokból levonja.
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A „Foglalkoztatási megállapodások támogatása” című pályázat benyújtásáról is döntés
született. A pályázatot a Társulás nem nyújtotta be, mivel a benyújtáshoz szükséges
többoldalú együttműködések nem jöttek létre.
A 2012. 07.24.-i ülésen:
A szociális földprogram pályázat folytatásáról, a folytatásra szóló pályázat benyújtásáról döntött a Tanács, mely 25 fő foglalkoztatását tenné lehetővé, 6 településen ( Nógrádsáp, Szente, Borsosberény, Nézsa, Legénd, Felsőpetény). Valamint döntés született arról, hogy a Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetői pozícióját a jelenlegi dolgozóknak felajánljam. A felajánlások megtörténtek, azonban az
intézmény dolgozói közül senki sem vállalta a vezetői pozíciót.
A 2012.08.21.-i ülésen:
Mivel a Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetését egyik dolgozó
sem vállalta, ezért a feladatellátás valamint az intézmény folyamatos működése érdekében – mivel az intézmény működése veszélybe került - Varga Ágnes Nagyoroszi lakost bízta meg a Társulási Tanács az intézmény vezetésével.
A 2012. 09.25.-i ülésen:
Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elmúlt tanévi, valamint a jelen
tanév évindításáról szóló beszámolók, a 2011. évi költségvetés kisebb módosítása,
valamint a 2012. évi költségvetés módosítása és a Munkaszervezet féléves
beszámolója valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolója került
elfogadásra.
A Munkaszervezet jövőjéről, illetőleg az ott dolgozókat érintő személyi kérdésekről
esett szó, valamint a Társulás jövőjéről, illetőleg annak gazdálkodásáról.
A Társulási Tanács arról döntött, hogy a Társulást 2013. január 1. napját követően is
fenn kívánja tartani, míg a Munkaszervezetet 2012. december 31. napjával meg
kívánja szüntetni, mivel a jövő évtől hatályos jogszabályok szerint önálló
munkaszervezet nem működhet.
A 2013. január 1. napjával hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (4) (a továbbiakban Önkormányzati törvény)
bekezdése szerint „a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések
előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás
székhelyének polgármesteri hivatala látja el”. A Társulási Tanács megbízott engem
és a Munkaszervezet vezető asszonyt, hogy a törvény értelmében kezdeményezzünk
tárgyalásokat Rétság várossal ez ügyben. A tárgyalásokat október első hetében a
jegyző asszonnyal megkezdtük.
A Társulás 2012. első félévében három sikeres pályázatot is lebonyolított a
Munkaszervezet útján, felügyeletemmel és közreműködésemmel:
A Kapcsolat Kulcs projekt során 4 hónapon keresztül 4 állomáson folytak az általános
iskolás gyermekeknek szervezett családi napok, játékos vetélkedők. A sorozat
állomásain (Nagyoroszi, Romhány, Szente és Rétság) közel 150 gyermek versenyzett
12 csapatban. A verseny nyertese Szente csapata lett, akik egy élményekkel teli 2
napos kiránduláson vehettek részt.
A program keretében a térség ifjúsági szakemberei számára biztosítottunk képzést a
fiatalokkal való közös hang könnyebb megtalálása jegyében, két hétvégén keresztül. A
program sikeres záró rendezvényén itt Rétságon sor került egy Kerekasztal beszélge
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tésre is a térség ifjúsági szakembereinek részvételével – melyen természetesen én
magam is részt vettem - , amelyből szintén bebizonyosodott, hogy üdvözlendőek a pro
jekt céljai és hogy a továbbiakban is szükség lenne mindezek folytatására.
Szintén lezárult az elmúlt félévben a Szociális Földprogram is. A 2011. októberétől
tartó program során 7 településen ( Nőtincs, Felsőpetény, Nézsa, Nógrádsáp, Legénd,
Szente, Borsosberény) összesen 22 munkavállalónak nyújtottunk munkalehetőséget. A
pályázatban elnyert 3.400.000 Ft támogatásból a résztvevő települések számára
mezőgazdasági gépeket, szerszámokat vásároltunk, míg a munkavállalók bérét a
Munkaügyi Központtól elnyert támogatás összegéből finanszíroztuk.
A 22 munkavállaló bérezése heti rendszerességgel folyt, ami a Munkaszervezet
számára természetesen többletmunkát jelentett. Azonban így sikeresen hozzájárultunk
a pályázat fő céljához, azzal, hogy a heti bérezésen keresztül a jövedelem jobban,
tudatosabban beosztható. A pályázat fő célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő
emberek
megélhetésének
segítéséből,
életminőségük
javításából,
önálló
egzisztenciateremtési esélyeik növeléséből állt.
A projekt sikeresen zárult. A folytatásra már benyújtottuk a pályázatot, mely jelenleg
elbírálás alatt áll.
Sikeresen zárult még a Jutalomtábor projektünk, melyről a fentiekben már szóltam.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és fogadja el!

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
2004. évi CVII. törvény 6.§ (3) bekezdése : „A társulási tanács tagjai évente legalább
két alkalommal beszámolnak képviselő-testületeiknek a társulási tanácsban végzett
tevékenységükről.”

3. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉSEK
32/2012. (II.17.) sz. Kt. határozata
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a
Rétsági Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről elfogadta.

4. HATÁROZATI JAVASLAT
„A”
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a
Rétsági Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről elfogadta.
„B”
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a
Rétsági Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről nem fogadja el, azt
kiegészítésre visszaadja az alábbiak szerint: ………..
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. november 10.
Rétság, 2012. október 10.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu
Tárgy: Tanácsnoki vélemény kistérségi
beszámolóhoz
Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság
Tisztelt Képviselő-testület!
A beszámolóként leadott anyagot áttanulmányoztam. Az a megállapításom, hogy a leírtak
jó mellékletei lehetnének a címben jelzett témának, de nem pótolják azt. Normális esetben
az itt leírtaknak – mint nyilvános közérdekű adat – olvashatónak kellene lennie a
Kistérségi Társulás honlapján. A jegyzőkönyveket elvben akárki megnézheti, ez tehát
nem elegendő beszámolóként. Ilyen módon megállapítható, hogy a munkatervünkben
előírt feladatnak, a beszámolási kötelezettségének az előterjesztő nem tett eleget.
Rétság város tagja, résztulajdonosa a társulásnak, tagdíjat fizet. A képviselő-testületet
joggal érdekelhetné az, hogy a tulajdonosi hányad és a fizetett tagdíj fejében mennyiben
részesülünk a társulás előnyeiből. Melyek azok a dolgok, amit a polgármester tett Rétság
várost képviselve a társulási tanácsban a város érdekében. (Mint ahogyan erről minden
más település első emberének is be kell számolnia a testülete előtt, függetlenül attól, hogy
ő elnök, alelnök, vagy egyszerű tagként jár el a települése érdekében.)
Ilyen nem derül ki. Egészen pontosan egy alkalommal van jelezve, hogy polgármesterünk
eljárt 20 ezer forint megszerzésében Zacher Gábor előadásának támogatásában. No ez
dicséretes, de nem elegendő.
Rétság képviselő-testületét nem kell traktálni olyan adatokkal, mint például „NagyorosziBorsosberény-Horpács Intézményfenntartó Társulást érintő normatíva tartozás ügyében”,
vagy hogy több településen lezárult a szociális földprogram. Ezekben Rétságnak nincs
érdekeltsége, nincs semmiféle információ ezek hosszan részletezésében. Az már
érdekelne bennünket, hogy pl Rétság miért nem részesült ebből a földprogramból, hogyan
lett volna lehetősége bekapcsolódni, és miért maradt ki? Erről azonban egy szó sincs.
Ugyancsak nem érdekel bennünket, hogy közösségi célokat szolgáló autóbuszok
díjmentesen átkerültek Nőtincs és Nógrádsáp települések esetében. Az viszont joggal
érdekelne, hogy a rétsági busz ügyében ez ügyben mit tett a polgármester, mi történik a
busszal a kistérségi társulás megszűnése után. Na e kérdésben kellett volna a tett
intézkedéseket leírni.
Furcsamód szűkszavú a beszámoló a Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatos
információkkal, pedig ez a szolgálat valóban Rétság érdekében is működik, és jelentős
szerepet tölt be az oktatásszervezésben. No erről csak annyi van, hogy megtárgyalták a
beszámolót, de hogy az milyen megállapításokat tartalmaz arról egy szó sincs. A
vezetőváltásról sem derül ki sok. Megbízták Varga Ágnest az intézmény vezetésével. Szó
nincs arról milyen pályázat alapján, milyen időtartamra, és egyáltalán ez a tény hogyan
befolyásolhatja a rétsági oktatási társulási feladatokat a jelenben. Arról sincs szó mi
várható az intézmény működésével az oktatási átszervezések illetve a kistérségi társulás
megszűnésével kapcsolatban. Ez pedig ténylegesen tartozik a város képviselő-testületére, valószínűleg ezen kérdésekben döntést is kell majd hoznia.
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Egészen különös az ahogyan a szeptember 25-i társulási ülésen írja le a polgármester,
hogy mit is tett a város érdekében. Elfelejtette leírni, hogy a kitiltotta a tanácskozásról
Rétság város képviselő-testületének tagját, aki érintettként, éppen a meghozandó döntések tekintetében információszerzés céljából vette a fáradságot, hogy szabadidejében – a
korrekt tájékoztatások sorozatos elmaradása okán is – személyesen tájékozódjon. No ezt
tette a polgármester városunk érdekében. Dacára annak, hogy a neki szóló kistréségi
kérdésekben sorra elmondta, hogy a társulási ülések nyilvánosak, azon kéri, javasolja a
képviselők részvételét. No ennyit arról, amikor komolyan vettem a felkérést.
Aztán leírja itt hogy a társulási tanács úgy döntött, hogy a társulást 2012. január után
fenntartja, csak a munkaszervezetet szünteti meg. Ez szép dolog, hogy a társulási tanács
így döntött, csak az a fő kérdés, hogy ez a döntés csak ajánlás lehet a települések
képviselő-testületei felé, mert mint alapítók és mint tagok ebben a képviselő-testületeknek
kell döntenie. Erről azonban sem előterjesztés, sem másféle határozati javaslat nincs.
Erről pedig kellene értekezni és határozni. Ahhoz ugyanis, hogy a települési képviselőtestületek felelős döntést hozhassanak, nagyon sok részletet ismerni kell. Legfőképp a
költségek viselését, a munkaszervezet személyi állományának sorsát, a fennálló
kötelezettségvállalásokat, a társulás intézményeinek sorsát, a társuláson keresztül eddig
kapott támogatásokat, és azok folyósítását a megszüntetés, vagy megtartás estében. No
erről egy szó nem esik.
Arról igen, hogy a társulási tanács felkérte a város polgármesterét, hogy járjon el a helyi
képviselő-testületnél, hogy a megszűnő munkaszervezet jogutódjaként járjon el. Ezt
határozottan nem lehet felvállalni, és erre nézve a korábbi testületi ülésen hangzott is el
javaslat a polgármester felé.
Mindezek mellett pedig érdemben nem kapunk tájékoztatást arról, hogy akár a jogutódlás
felvállalása, akár annak más megoldása milyen előnyökkel és hátrányokkal jár. Ha már
egyszer a polgármestert erre felkérte a társulási tanács, akkor részletes anyaggal a
felkérésnek tegyen eleget! Ezen odavetett mondat alapján nincs miről tárgyalni, nem lehet
határozatot hozni mert ilyen irányú határozati javaslat nincs is. Mikor és hogyan lesz?
Az viszont sajátságos dolog, hogy ezekkel együtt egy olyan határozati javaslat szerepel,
hogy a beszámolót elfogadja a képviselő-testület. Ki kell hangsúlyozni, hogy ez esetben
nem egy szokványos szófordulatról beszélhetünk. Nem egyszer előfordult már, hogy ilyen
anyagokban „megpendített” dolgok később úgy kerület értelmezésre, hogy a beszámolót,
a benne foglaltakat a képviselő-testület elfogadta. A szövegmagyarázók ilyenkor értették
alatta a társulás átszervezésével és a jogutódlással kapcsolatos kitételeket is, hiszen a
beszámoló ezzel együtt elfogadásra került! Nem! Ezeket semmiképpen nem lehet még
érintőlegesen sem szentesíteni. Ezek részletes indoklással, konkrétan kidolgozott
alternatívákkal és megindokolt határozati javaslatokkal – akár külön napindként tárgyalva
– vitathatók meg és dönthetők el.
Ezért az irat tárgyalást legfeljebb bizottsági szinten javaslom, de testületi tárgyalásra nem
tartom alkalmasnak. Az „A” határozati javaslat elfogadását pedig nem javaslom.
Rétság 2012. október 10.
Girasek Károly tanácsnok
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
A.) A 2012.január-június havi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt
Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra.
Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot:
85/2012.(IV.20.) köztemető hulladéktárolása: térburkolásra még nem került sor
114/2012.(V.18.) Közlekedési táblák vásárlása: kihelyezés megtörtént
117/2012.(V.18.)Villanyoszlopok áthelyezése: mai ülés napirendjén szerepel
119/2012.(V.18.) Laktanya kárigény érvényesítése: a szeptemberi beszámolóhoz képest újabb információ nincs
132/2012.(VI.22.) Szerződések, megállapodások jóváhagyása (OEP;DMRV; Ace Telecom), tájékoztató mai ülés napirendjén szerepel
134/2012.(VI.22.) Bérleti szerződések jóváhagyása: garázsbérleti szerződések aláírásáról már beszámoltunk. A közkútra vonatkozóan megkerestük a DMRV-t, a lekötés és a számlázás leállítása megtörtént, áramellátás megszüntetése folyamatban.
143/2012.(VI.22.) Rétság Laktanya u. 9. sz. alatti ingatlan ingyenes használatba adása: a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatását megkaptuk,
következő ülés napirendjét képezi.
B.)2012. augusztus-szeptember havi határozatok (augusztus 15-i határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra. )
171/2012.(VIII.15.) /23./2012.(II.17.)/ értékbecslési ajánlat Templom u.11.: Az OTP
Jelzálog Bank ajánlatát a 2012. augusztus 15-i ülésen elfogadta a képviselőtestület, megrendelést megküldtük, az értékbecslő a felmérést elvégezte, az értékbecslés megérkezett.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2012.10.27. kt ülésére

172/2012.(08.31.) Rendelet a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról:
2012.szeptember havi ülésén a rendeletet a képviselő-testület megalkotta.
173-174/2012.(08.31.) Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének féléves teljesítéséről: folyamatos végrehajtást igényel.
176/2012.(08.31.) Kitüntetésekről szóló helyi rendelet átdolgozása: lakossági véleményezést követően mai ülés napirendjén szerepel
179/2012.(08.31.)Konyha átszervezése: végrehajtás megtörtént, számlák átvezetése folyamatban a Mt-s foglalkoztatásba történő átvétel megtörtént
187/2012.(08.31.) Szerződések, megállapodások jóváhagyása (tantermek festése, háziorvosi és védőnői szolgálat helyiségbérlete) a megállapodást megkötöttük, feladatot a kivitelező elvégezte; bérleti szerződés módosítására a határidő még nem járt
le.
190/2012.(08.31.) Ajánlat rágcsálóirtásra: a méreg és a csapdák kihelyezése megtörtént, visszaellenőrzésre a bizottsági ülésig sor kerül
191/2012.(08.31.) Közvilágítás bővítése: a jegyzői nyilatkozatot, valamint a szerződésmódosítást aláírást követően megküldtük az ÉMÁSZ-nak.
192/2012.(08.31.) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás : szerződéskötés megtörtént, közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban, mai ülés
napirendjén szerepel
193/2012.(08.31.) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás : A testületi ülést követően a hátralékkal rendelkező önkormányzatokat a tartozásokat
megfizették,
198/2012.(09.21.) Előzetes szándéknyilatkozat:mai ülés napirendjén szerepel
199/2012.(09.21.) Megállapodások oktatási intézményekkel (zeneoktatás önkormányzati hozzájárulása) utalás megtörtént
200/2012.(09.21.) Megállapodások oktatási intézményekkel (takarítási díjak) A határozatot az érintetteknek megküldtük, a feladat ellátás folyamatos, számlázás novemberben esedékes
201/2012.(09.21.) Megállapodások oktatási intézményekkel (bérleti díj megállapítás) A
határozatot az intézményfenntartónak megküldtük, pillanatnyilag további intézkedést nem igényel.
202-203/2012.(09.21.) Megállapodások oktatási intézményekkel az aláírt megállapodások visszaérkeztek
204/2012.(09.21.) Beszámoló a 2012/2013. oktatási év indításának tapasztalatairól további intézkedést a hivatal részéről nem igényel
205/2012.(09.21.) Általános Iskolában megüresedő álláshelyek bérének feloldásáról
további intézkedést a hivatal részéről nem igényel
206/2012.(09.21.) Tájékoztató a kihelyezett középiskola 2012. évi működésének tapasztalatairól további intézkedést a hivatal részéről nem igényel
207/2012.(09.21.) Tájékoztató a folyamatban lévő szerződésről: (ALS Kft) határidő
még nem járt le
208/2012.(09.21.) Megállapodás jóváhagyása (tiszteletdíj) polgármester úr aláírta,várjuk a kuratórium elnökét
209/2012.(09.21.) Megállapodás jóváhagyása (Óvoda SNI) további intézkedést a hivatal részéről nem igényel
210/2012.(09.21.) Bérleti kérelmek: Pyro Paradios Bt nem igényli a felajánlott helyiséget. A Baptista Szeretetszolgálat a Templom u-7.sz.alatti ingatlant igénybe
kívánja venni, azonban szerződéskötésre még nem került sor.
211/2012.(09.21.) Könyvvizsgálói tevékenység pályáztatása: a kiírás megjelent, az
előterjesztés készítésekor a pályázati határidő még nem járt le.
212/2012.(09.21.) Beszámoló a Kistérségi közösségi busz működéséről, használatának
feltételeiről A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, további intézkedést a Hivatal részéről nem igényel
213/2012.(09.21.) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról: A képviselő-testület a tájékoztatót nem fogadta el, további intézkedést a Hivatal részéről nem igényel
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214/2012.(09.21.) Foglalkoztatás engedélyezése (pénzügyi ügyintéző): végrehajtás
folyamatos
215/2012.(09.21.)Foglalkoztatás engedélyezése (szociális ügyintéző): végrehajtás folyamatos
216/2012.(09.21.) Kitüntetési javaslat (Város szolgálatáért) határidő az előterjesztés
készítésekor még nem járt le. A kitüntetések átadására az október 23-i ünnepség
keretében kerül sor.
217/2012.(09.21.) Kitüntetési javaslat (Az Év Rétsági Tanulója) határidő az előterjesztés készítésekor még nem járt le. A kitüntetések átadására az október 23-i ünnepség keretében kerül sor.
Átruházott hatáskörben hozott döntések:
Szociális Bizottság 2012. szeptember 17.-i ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre:
Elutasítás:
Összesen:
Átmeneti segély kérelemre:
Elutasítás:
Összesen:

0 fő
0 fő
0 fő

0.0.-

6 fő
1fő
7 fő

52.000.52.000.-

Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközei terhére kifizetett átmeneti segély utólagos
engedélyezése:
Étkezés engedélyezése és térítési díj megállapítása:
Ebédhordás térítésmentes engedélyezése:

-

Temetési segély

1 fő

Születési támogatás

1 fő

2

25. 000 Ft
15. 000 Ft

Határozati javaslatok
„A”
/2012( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2012.október havi beszámolót elfogadja

„B”
/2012( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2012.október havi beszámolót nem fogadja el.
Rétság, 2012.október 19.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012.október 27-i ülésére
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1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
•

Szeptember 12.: Káplár András vállalkozó írásban benyújtotta vételi szándékát a laktanya telephelyen található fémszerkezetű épületek megvásárlására. Szóban tájékoztattam őt az eljárás rendjéről. Annak részleteit előterjesztésben olvashatják majd a Tisztelt
Képviselők.

•

Szeptember 13.: TV felvételen kellett részt vennem Budapesten. Egy internetes portált
készítenek valamennyi polgármesterről.

•

Szeptember 14.: Berecz Györgynél voltam. (Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.) A tűzoltó őrs további sorsa érdekében. Akkor még úgy tájékoztatott, hogy az
OKF. Csak úgy tudja a felújítást elszámolni, ha az önkormányzat térítésmentesen használatba adja az épületet. Kértem, hogy írják le.

•

Szeptember 14.: Dr. Szabó Géza Főigazgató (Balassagyarmat Kórház) segítségét kértem személyesen, hogy az ügyeleten dolgozók adatait küldjék át. Azonnal megtörtént.

•

Szeptember 17.: Mindszenty Nap megszervezésével kapcsolatos megbeszélésen vettem részt Szendehelyen. Hagyományos forgatókönyv marad terítéken. Október 28-án
zajlik a megemlékezés Felsőpetényben és Rétságon. A misét az egri érsek celebrálja.

•

Szeptember 19.: Felvettem a kapcsolatot a Tecton Kft ügyvezetőjével a Pénzügyi Bizottság javaslata nyomán. Az iparűzési adó nyomtatványokat megkapták.

•

Szeptember 19.: Nógrád Megyei Kormányhivatal tartott egész napos tájékoztatást a járási hivatalok kialakításáról, konkrétan a rétságiról.

•

Szeptember 21.: Nógrád Megye Napján vettem részt Hollókőn.

•

Szeptember 24.: Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltségének vezetőjével történt
egyeztetés a Középiskola takarítása kapcsán, hisz szeptember 21-i testületi ülésen erről
született döntés. Ez nem közmunka program, hanem TÁMOP pályázat. Ezért legkorábban október közepén tudnak kezdeni. Addig a városüzemeltetési csoport látja el a
takarítást.
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Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról
2012.október 27-i Kt. ülésére
•

Szeptember 25.: Újabb rendőrségi meghallgatás volt a kazánházi betörés miatt. Az eljárást felfüggeszti mert nincs gyanúsított egyenlőre.

•

Szeptember 27.: Egész napos védelmi gyakorlatot tartottunk, mind a hat kistérségben.
A gyakorlaton az modellezték, hogy a Mohi Atomerőműben esetleges üzemzavar esetén
az intézkedések végrehajtása hogyan történik.

•

Szeptember 28.: Az ÉMÁSZ küldött egy műszaki átadásról szóló jegyzőkönyv másolatot
a már ismert ki nem fizetett közvilágítás bővítéséről. Részünkről azt senki nem írta alá.
Ez nem tekinthető teljesítési igazolásnak.

•

Október 1.: Sági Jánossal egyeztettem a volt honvédségi ingatlanok átvételével kapcsolatosan. Tájékoztattam, hogy önkormányzatunk nem vesz át feltáratlan, amortizálódott
viziközműveket tekintve, hogy azt az üzemeltető DMRV Zrt. Nem veszi át. A Művelődési
Központ, a 319 hrsz kivett lakóudvar, ház és a patak kivételével nincs olyan terület, melyet a fenti viziközművek nem érintenék.

•

Október 1.: Laktanya kártérítés kapcsán Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd tájékoztatott, hogy
az elévülést megszakítottuk. Van lehetőség per indítására elvileg 5 éven belül.

•

Október 3.: Sándor Ildikótól (Nógrád Megyei Területfejlesztési Ügynökség) kértem és
kaptam tájékoztatót az Urbán és Urbán Kft pályázatáról. Az utolsó helyszíni bejárás is
megvolt. A pályázatot lepontozták. A végső döntés még ebben az évben megszülethet
immáron a TDK volt Ferrit üzemének épületében.

•

Október.: 3. Felvettem a kapcsolatot egy korábbi információm nyomán a HM illetékesével a harckocsi térítésmentes átvételéről. Kértem erre vonatkozóan egy szerződés tervezetet.

•

Október 4.: A FŐKEFÉ-vel sikerült addig eljutni, hogy a létszámot lejelentették. A közműveket még nem íratták át.

•

Október 8.: Háztartási papírgyártással foglalkozó sződligeti vállalkozásnak igyekeztem
segíteni kb. 800-1000 m2-es opcionálisan bérelhető üres, közművesített épületet felkutatni. Egyenlőre két lehetőséget találtunk. Amennyiben komoly az érdeklődés, úgy kb.
40-50 munkahely jöhetne létre.
Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

2)

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3)

HATÁROZATI JAVASLAT

---„A”
…/2012. (X.27.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.október havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról megismerte és elfogadja.
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Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról
2012.október 27-i Kt. ülésére
„B”
…/2012. (X.27.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.október havi
tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról nem fogadja el.
Rétság, 2012.október 17.

Mezőfi Zoltán
polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS MUNKASZERVEZETI FELADATOK ÁTVÉTELÉRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012. október 27-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak működését szabályozó
2004. évi CVII. törvény 2012. december 31. napjával hatályát veszti.
E törvény 10. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint: „társulási tanács döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a többcélú kistérségi társulás székhely települése
önkormányzata képviselő-testületének hivatala, vagy - a többcélú kistérségi társulási megállapodásban meghatározottak szerint - a társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete (a továbbiakban együtt: munkaszervezet) közreműködésével látja el.
A 2013. január 1. napjával hatályba lépő Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (4) (a továbbiakban Önkormányzati törvény) bekezdése
szerint „a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el”.
Fenti törvény 90. § (1) bekezdése alapján:„A társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására – jogszabályban meghatározottak szerint – költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet alapíthat,”
E két jogszabályhely alapján kétféle álláspont alakult ki. Az egyik szerint a társulás megállapodásban rendelkezhet önálló munkaszervezet fenntartásáról, a másik szerint nem lehet
önálló munkaszervezetet alakítani, mert a közszolgáltatások ellátására lehet csak költségvetési szervet fenntartani illetve létrehozni. A Belügyminisztérium állásfoglalása alapján
2013. január 1. napjától nincs lehetőség önálló munkaszervezetet fenntartani.
A Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a Társulást fenn kívánja tartani,
míg a Munkaszervezetet 2012. december 31. napjával jogutód nélkül meg kívánja szüntetni.
Rétság Kistérség Többcélú Társulása jelenleg két intézményt tart fenn:
1. Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (2013. január 1. napjától
állami fenntartásba kerül)
2. Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ
• ellátja a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat
• foglalkoztatottak létszáma: 48 fő
• gondozottak létszáma: közel 400 fő
1 oldal a 3 oldalból

Munkaszervezeti feladatok átvétele

2012.október 27-i kt.ülésre

Rétság Kistérség Többcélú Társulása elnöke és a munkaszervezet vezetője felhatalmazást
kapott a Társulási Tanácstól, hogy a munkaszervezeti feladatok átvételéről kezdeményezzen és folytasson tárgyalásokat, illetve készítsen elő megállapodást Rétság Város Önkormányzatával.
Megtárgyalandó kérdések, a kötendő megállapodás alapja:
A feladatellátáshoz szükséges munkaerő biztosítása
A Munkaszervezet megszűntetését követően a 2012. év lezárásával kapcsolatos feladatok
A Munkaszervezet pénzügyi ügyintézője vállalja a 2012-es költségvetési év lezárását, beszámoló elkészítésével kapcsolatos feladatokat.
A foglalkoztatással kapcsolatos költségek a Társulást terhelik.
A Munkaszervezet megszüntetését követően a Társulás működtetésével kapcsolatos
legfontosabb feladatok
•
•
•
•

Társulási Tanács üléseinek megszervezése, előterjesztések elkészítése, döntések
előkészítése, döntések végrehajtása
Társulás és intézménye (Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ) költségvetésének elkészítése, költségvetés végrehajtása, beszámoló készítése
Könyvelés és gazdálkodási feladatok
Munkaügyi feladatok

A feladatok ellátásához 1 fő foglalkoztatása szükséges, vagy a feladatok több dolgozó
közötti megosztása. A foglalkoztatással kapcsolatos költségek a Társulást terhelik.
A munkavégzéshez szükséges eszközök, bútorok biztosítása
A Társulás a feladatellátáshoz szükséges bútort, számítástechnikai eszközöket, berendezéseket az Önkormányzat ingyenes használatába adja.
Dologi költségek
A feladatellátással kapcsolatos dologi költségek a Társulást terhelik.
A munkavégzéshez szükséges iroda biztosítása
A feladatellátáshoz szükséges irodát Rétság Város Önkormányzata ingyenes használatba
adja a Társulás részére.
Belső ellenőrzési feladat társulásban történő ellátása esetén
Elhelyezése: közös irodában a munkaszervezeti feladatokat ellátó kollégával, amit az önkormányzat biztosít ingyenes használatra a Társulás részére.
Bútorok, eszközök, berendezések: a Társulás az Önkormányzat ingyenes használatába
adja.
Munkaerő: A feladat ellátásához 1 fő belső ellenőr foglalkoztatása szükséges. A foglalkoztatással kapcsolatos költségek a Társulást terhelik.
Dologi költségek: A Társulást terhelik.
A fent leírt feladatok ellátására személyi és dologi kiadásként a munkaszervezet vezetőjének előzetes kalkulációja szerint kb. 9-10 mFt-ot biztosít a Társulás.

2

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
-----
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Jogszabályi háttér:
1.pontban részletezésre került

4

Határozati javaslat

2

Munkaszervezeti feladatok átvétele

2012.október 27-i kt.ülésre

„A”
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rétság Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatainak átvételéről szóló előterjesztést megismerte.
1.) A munkaszervezeti feladatok ellátását 2013.január 01-től mint gesztor település,
Polgármesteri Hivatala útján biztosítja. A feladatellátás személyi és dologi költsége a
Társulást terheli.
Felkéri a jegyzőt a feladatellátás megszervezésére és a megállapodás előterjesztésére.
2.) A Társulás 2012.évi zárási feladatainak ellátására 2013.január 01.-től 2012.március
31-ig a Polgármesteri Hivatal emeleti 111-es iroda helyiségét térítésmentesen biztosítja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodás tervezeteket a 2012.november havi ülésre terjessze elő.
Felelős: jegyző
Határidő: 2012.november
„B”
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rétság Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezeti feladatainak átvételéről szóló előterjesztést megismerte.
1.) A munkaszervezet feladatainak ellátását és annak finanszírozását a társulás önkormányzatainak nyilatkozata hiányában nem látja biztosítottnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a Társulási tanácsot fentiekről tájékoztassa és kezdeményezze a feladatellátás külön megállapodás szerinti ellátását a jelenlegi gesztor településen kívül.
3.) A Társulás 2012.évi zárási feladatainak ellátására 2013.január 01.-től 2012.március
31-ig a Polgármesteri Hivatal emeleti 111-es iroda helyiségét térítésmentesen biztosítja.
Felelős:polgármester
Határidő: 2012.november
„C”
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rétság Kistérség Többcélú Társulása
munkaszervezeti feladatainak átvételéről szóló előterjesztést megismerte.
A munkaszervezet feladatainak ellátását nem vállalja. A Társulás 2012.évi zárási feladatainak ellátására irodahelyiséget biztosítani nem tud.
Felelős:polgármester
Határidő: 2012.november
Rétság, 2012.október 19.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Hutter Jánosné
jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉSEIRŐL
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1
A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Eleget téve képviselői kérésnek kommunikációs szerződéseinkről az alábbi tájékoztatót adom:
Enternet 2001 Kft: A szerződés valamennyi intézményi telefonszámra kiterjed. 2010. április 26-án
köttetett, egy módosítása van, mely keltezése 2010. április 28. A szerződés-módosításban rögzített
díjtételek a mai napig fennállnak. (A legfrissebb számlát csatolom)
T-com: A telefonok alapdíjait és forgalmat is fizetünk a szerződés után. A jelenleg hatályos szerződés
megkötésének napja nem ismert. Szerződés nem lelhető fel irattárunkban. A hatályos szerződést
kérő levelünket átvették, azonban válasz még kérésünkre nem érkezett.
T-Mobile: Együttműködési megállapodás született 2008. január 24-én. Ekkor még sem az önkormányzatot, sem a Polgármesteri Hivatalt nem terhelte fizetési kötelezettség a megállapodással kapcsolatban. A hivatali dolgozók flottaszerződései körül egy „hagyatékként” került a Polgármesteri Hivatalhoz. A korábbi jegyző, Huszár Zoltán előfizetése volt. Távozását követően ezt a számot használta
a Nonprofit Kft. ügyvezetője Balogh Péter is.
Jelenleg a városgondnok használja a telefonszámot.
A telefonnak bruttó 1.905 Ft/hó az előfizetési díja, mely T-mobil és T-com irányába kezdeményezett
hívások esetén 100 %-ban lebeszélhető. Ezen felül 635 Ft/hó összeget fizetünk azért a többletszolgáltatásért, hogy ha munkatársam flotta-tagot hív, akkor a kettőjük közötti beszélgetés ingyenes.
A többi dolgozóval (akik a flotta létrejöttekor csatlakoztak) megállapodást kötöttünk, mely szerint hozzájárultak ahhoz, hogy munkabérükből az esetleges tartozás összege letiltható. Az önkormányzatnak
más dolgozó miatt a mai napig fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A flotta kibővítése mindenképp elgondolkodtató a Polgármesteri Hivatal, a hivatali dolgozók, az intézmények és a testületi tagok
magántelefon számlájának csökkentése érdekében. A kollégáktól nem várható el, hogy magántelefonjaikat használják hivatali célra, pedig ez évek óta folyamatosan így történik. A bizottsági elnökök,
dolgozók, és a vezetők részére kiadott telefonokkal véleményem szerint jelentős egyéb kommunikációs kiadások lennének megtakaríthatók.
Syscon-Informatikai Kft: Konica Minolta Bizhub 162 fénymásoló szerviz szolgáltatására vonatkozik.
Szolgáltatási díj A/4 másolat esetében 2,50 Ft+áfa, A/3 másolat esetében 5 Ft + áfa.
ACE Telecom: Internet előfizetésre vonatkozik a szerződés, 23.000 Ft + ÁFA a havi fizetési kötelezettség.
Manual Hungary Kft.: Konica Minolta fénymásoló bérlésére vonatkozik a szerződés.
A leírtakon felül alközpont átalánydíjaként 3.120 Ft-ot és átalánydíjas üzemeltetés jogcímen 3.110 Ftot fizetünk havonta. Ezen felül karbantartási költség havi 12.988 Ft. A T-System a KFKI-től vette át a
szolgáltatást. Eredeti szerződés szintén nem lelhető fel irattárunkban. A hatályos szerződést tőlük is
írásban megkértük, de választ tőlük sem kaptunk.
1 oldal a 2 oldalból

Kommunikációs szerződések

2012.10.27.kt.ülés

A szerződések bonyolultak, különböző időpontokban köttetek. Egy esetleges hiba kapcsán (példa
erre egy augusztusi probléma) gyakorlatilag nem tudjuk, kinek szóljunk, a szolgáltatók egymásra mutogatva térnek ki a hibaelhárítás felelőssége alól.
Új ajánlatok bekérését megkezdtük. Megkeresésünkre a H1 Telecom és T-Mobil válaszolt.
A felsorolt szerződések az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék.
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
----
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Határozati javaslatok
./2012.( X.27.) KT. HATÁROZAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal kommunikációs szolgáltatásit bemutató előterjesztést.
A Képviselő-testület javasolja, hogy a szolgáltatások egységesítése, követhetőségének biztosítása
érdekében további ajánlatok legyenek bekérve.
Felelős: Hutter Jánosné jegyző
határidő: 2012. december 31.
Rétság, 2012. október 19.
Vargáné Fodor Rita
pü.csop.vez.
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
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Képviselő-testület
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1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselők
Laktanya kárigény: Kétszeri levélváltás után a MNV. Zrt-vel nyilvánvalóvá vált, hogy elzárkóznak kártérítési igényüktől. Az elévülés megszakítása után kezdeményeztem helyszíni bejárást. Erre még válasz sem érkezett. Az MNV. Zrt. folyamatosan arra hivatkozik,
hogy az önkormányzat a per (Tolmács község – Magyar Állam) alatt nyugodtan hasznosíthatta volna a laktanyát.
Véleményem szerint viszont az akkor még nem ismert bírósági döntés előtt jól járt el önkormányzatunk, ugyanis ha a bíróság Tolmács községnek ítélte volna a telephelyet, úgy
kiesett haszon miatt perelhették volna Rétságot.
Furcsa, hogy az MNV. jogi főosztálya egy ilyen bizonytalansági helyzetben az önkormányzatot még bizonytalanabb irányba próbálja tolni. Ügyvéddel egyeztetve, bármikor megindíthatjuk a pert.
Szintén a telephely kapcsán a vasszerkezetű épületekre vonatkozó vásárlási igény az október 27-i testületi ülésen előterjesztésre kerül.
Városrehabilitációs pályázat: Október 4-én a projekt előlegre a kifizetési kérelem elment.
Október 10-én az EMIR-en visszajeleztek, hogy a kérelmet jóváhagyták. Az igényelt öszszeg: 18.074.473 Ft. Elvileg bármelyik napon megérkezhet az összeg, mert hiánypótlás
nem érkezett.
Október 11-én benyújtottuk az 1-es számú kifizetési kérelmet a már kifizetett számlákra. A
kérelemben két ingatlan megvásárlása, a tervezés és áttervezés számlái, az IVS és a közbeszerzés első részéről szóló számlák lettek becsatolva. Az elszámolható összeg nagyságrendje 32 millió forint. Reálisan ennek kifizetése az idén várható.
Október 15-én kiértesítettük a piactéri faházak tulajdonosait, hogy a terület átadásával
kapcsolatos kérdéseket október 18-án egyeztessük.
Az október 17-o projekt értekezleten elhangzottaknak megfelelően október 18-án tájékoztattuk a vállalkozókat, hogy november 15-ig mindenképp le kell bontani az épületeket, ellenkező esetben tekintettel a közbeszerzési szabályokra veszélybe kerülhet a projekt.
Október 17-i projektértekezleten valamennyi szakember részt vett. A közbeszerzési ajánlattételi felhívás tervezetet az október 27-i testületi ülésen előterjesztjük.
Kérem a tájékoztató elfogadását.

1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról

2)

2012.október 27-i Kt. ülésére

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
----

3)

HATÁROZATI JAVASLAT
„A”
…/2012. (X.27.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.október havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról elfogadta.
…………………….
„B”
…/2012. (X.27.) sz. Kt. határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.október havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról nem fogadja el.
…………………….
Rétság, 2012.október 19.
Mezőfi Zoltán
polgármester
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