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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
A KépviselĘ-testület célul tĦzte ki Rétság várossá nyilvánításának 25. évfordulójának méltó
megemlékezését.
A feladat végrehajtása túlnyomórészt a Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár intézményre
hárul. Az intézmény vezetése és a rendezvénysorozatot elĘkészítĘ ad hoc bizottság a
mĦsortervet összeállította. A nyitó rendezvény sorozata az intézmény költségvetésében
rendelkezésre álló elĘirányzatok átcsoportosítása mellett megtörténhetet, azonban a szükséges
elĘirányzat mindenképp biztosítandó. A költségek fedezete a tartalék terhére átvezethetĘ. A
végrehajtó intézmény vezetése az alábbi kéréssel fordul a Tisztelt KépviselĘ-testülethez:
Tisztelt Cím!
Intézményünk, a Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi
út 26., feladatul kapta Rétság várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából,
hogy egy nagyszabású, a város minden rétegének kielégítĘ, magas színvonalú
programsorozatot állítson össze. Intézményünk költségvetésében ez nem
szerepel, így a mellékelt programtervezet alapján kérnénk a tisztelt KépviselĘtestület tagjait, hogy ezt vitassák meg, és fogadják el. A programokat és ezek
költségvetését az intézmény dolgozói egyeztették a februárban megalakult Rétság
várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából létrehozott ad hoc
bizottság tagjaival.
Költségterv:

016080 Kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények

05 1315
016080 Kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények

05 3131
016080 Kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények

Színpad, hang+fény technika (Ghymes zenekar
részére)

600000

Dekorációs anyagok (márc.15. máj.1. drapéria, logó,
emblémához fa-anyag…)

100000

Ghymes zenekar

1000000

05 33511
016080 Kiemelt állami és
önkormányzati rendezvények

Majális színpadi mĦsor színesítése, bĘvítése

60000

SzerzĘi jogdíjak (Operett, Május 1., )

40000

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 33511
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082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése
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Nyomtató

80000

05 3131
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

Virágdekoráció

460000

05 3131
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

Mosdók szerelése, Kiállító-„karnis”, Színházteremkilincs

60000

Plakátok, reklámanyagok nyomdai költsége

25000

Egyéb szakmai készletbeszerzés (dekordrót, papír,
festék…)

62200

Kiállítási keretek

50000

05 3341
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 3131
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 3131
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

Operett

620000

Nóta-est Költséghez kötĘdik a rétsági autóbusz, Rétság-KarancslapujtĘ és vissza

100000

Harmonikás

308400

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

Húsvéti készülĘdés (komplex kézmĦves program)
KözremĦködĘk és anyagok költségei

90000

Beliczai Balázs Stand-up + Compact Disco koncert

640000

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

Kiállításhoz saját készítésĦ plakátok és meghívók

4000

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

Mikó István

317500

Gyerekszínház

101600

33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

Balassagyarmati
együtt

Kamara

Együttes

útiköltséggel

55000

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

Simon András kiállítása és elĘadása

150000

Sziget Színház: Táncdalfesztivál anno 690e+áfa

876300

05 33511
082091
KözmĦvelĘdés
közösségi
és
társadalmi
részvétel fejlesztése

05 33511
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083030 Egyéb kiadói tevékenység

05 33511
*
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Hangadó különszám (8 oldalas) megjelentetése
Nyomdai munkák 60.880
SzerkesztĘi munkák 29.040

Összesen:
* (Új tétel, a Bulejka András úrnak leadott anyagból kimaradt)

90000

5890000

Valamennyi pótelĘirányzat a dologi kiadásokat növeli és testületi döntés indokolja a módoítást.
A költségvetésben szerepel az iskolabusz igénybevétele is. Az eredeti költségvetésben – ellátandó feladat vagy megrendelés hiányában – a buszra üzemanyag nem került tervezésre. Az
igénybevétellel összhangban bekerült az Egyéb személyszállítás kormányzati funkcióra bruttó
100 eFt összeg.
Az átvezetések hatására a 2014. évi tartalék 5.990 eFt-tal csökken.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 11.
MezĘfi Zoltán
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:
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4. Rendelet tervezet

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének
../2014. ( ) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésrĘl szóló 2/2014. (III.03.) rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2014. évi költségvetés módosításáról –a testületi kötelezettségvállalás elĘirányzatának átvezetésérĘl – az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
3.§ A KépviselĘ-testület a város és az intézmények együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási fĘösszegét 5.890 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 998.416 ezer Ft-ban állapítja meg.
2.§
A rendelet 4. § (1) –(2) bekezdése a helyébe az alábbi rendelkezés lép, a § kiegészül a következĘ (3) – (4) bekezdéssel, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5)
bekezdésre módosul.

4.§ (1) A KépviselĘ-testület a 998.416 ezer Ft bevételi fĘösszegbĘl
a)
b)
C)

felhalmozás célú bevételt
mĦködési célú bevételt
ebbĘl intézményfinanszírozási bevéte
2013. évi pénzmaradványt

18282
742263
177606
237871

ezerFtͲban
ezerFtͲban
ezerFtͲban
ezerFtͲban

(2) KépviselĘ-testület az 5.890 ezer Ft bevételi elĘirányzat növekedésbĘl
a)
b)
c)
d)
e)

központi támogatást
mĦködési bevételt
mĦködési célú pénzeszköz átvételt
intézmények önkormányzati támogatását
fejlesztési célú bevételt

0
0
0
5890
0

ezerFtͲban
ezerFtͲban
ezerFtͲban
ezerFtͲban
ezerFtͲban

állapítja meg.
(3) A KépviselĘ-testület az 998.416 ezer Ft kiadási fĘösszegbĘl
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Beruházás
Felújítás
Fejlesztési célú kiadás összesen
Személyi jellegĦ juttatás
Munkaadót terhelĘ járulékok
Dologi kiadás
TámogatásértékĦ kiadás
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Költségvetési szervek támogatása
Szociális ellátás
MĦködési kiadás
Tartalék
Költségvetési kiadások összesen

18596 ezerFt
141003 ezerFt
159599 ezerFt
165188 ezerFt
38832 ezerFt
152978 ezerFt
3176 ezerFt
6608 ezerFt
177606 ezerFt
70370 ezerFt
614758 ezerFt
224059 ezerFt
998416 ezerFt

(4) A KépviselĘ-testület a 5.890 ezer Ft kiadási elĘirányzat növekedésbĘl
Beruházás
Felújítás
Fejlesztési célú kiadás összesen
Személyi jellegĦ juttatás
Munkaadót terhelĘ járulékok
Dologi kiadás
TámogatásértékĦ kiadás
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Költségvetési szervek támogatása
Szociális ellátás
MĦködési kiadás
Tartalék
Költségvetési kiadások összesen

0 ezerFtͲban
0 ezerFtͲban
0 ezerFtͲban
0 ezerFtͲban
0 ezerFtͲban
5990 ezerFtͲban
0 ezerFtͲban
0 ezerFtͲban
5890 ezerFtͲban
0 ezerFtͲban
11880 ezerFtͲban
Ͳ5990 ezerFtͲban
5890 ezerFtͲban

állapítja meg.
3. §
A rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
5.§ (1) A KépviselĘ-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási elĘirányzatát 1.000
Ft-ban, az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja
meg
Bevételifƅösszeg
811293
Kiadásifƅösszeg
811293
Elƅzƅbƅl:
Elƅzƅbƅl
24 508
Mƾködésibevétel
Személyijellegƾkiadás
66585
98 165
Támogatásértékbev.
Járulék
13435
3 600
Dologikiadás
92102
ÁtvettpénzeszközÁHTͲnk
307 000
Helyiadó
Pénzbeniellátás
70370
8 120
Átengedettadó
Támogatásértékƾkiadás
3176
114 447
Központitámogatás
ÁHTͲnk.pe.Átadás
6608
555
840
Mƾködésibevételössz.
Intézményfinanszírozás
177606
18 282
Fejlesztésicélúbevétel
Fejlesztésikiadás
159193
237
171
Pénzmaradvány
Tartalék
222218
5
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(2) KépviselĘ-testület a költségvetési szervek kiadási és bevételi elĘirányzatát 1000 Ft-ban
az alábbiak szerint állapítja meg:

1) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a II/1-3. számú melléklet részletezése szerint
Bevételifƅösszeg
Elƅzƅbƅl:
Mƾködésibevétel
Támogatásértékbev.
ÁtvettpénzeszközÁHTͲnk
Önkormányzatitámogatás
Mƾködésibevételössz.
Pénzmaradvány

86812

Kiadásifƅösszeg
Elƅzƅbƅl
Személyijellegƾkiadás
Járulék
Dologikiadás
Fejlesztésikiadás
Tartalék

4 802
864
0
80 732
86 398
414

86812
45303
11390
27872
406
1841

2) A Napközi-otthonos Óvoda költségvetése a III/1-3. számú melléklet részletezése
szerint
Bevételifƅösszeg
Elƅzƅbƅl:
Mƾködésibevétel
Támogatásértékbev.
ÁtvettpénzeszközÁHTͲnk
Önkormányzatitámogatás
Mƾködésibevételössz.
Pénzmaradvány

54515

Kiadásifƅösszeg
Elƅzƅbƅl
Személyijellegƾkiadás
Járulék
Dologikiadás
Fejlesztésikiadás
Tartalék

0
0
0
54 496
54 496
19

54515
37899
10022
6594
0
0

3) A Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár költségvetése az IV/1-3. számú melléklet
részletezése szerint
Bevételifƅösszeg
Elƅzƅbƅl:
Mƾködésibevétel
Támogatásértékbev.
ÁtvettpénzeszközÁHTͲnk
Önkormányzatitámogatás
Mƾködésibevételössz.
Pénzmaradvány

45796

Kiadásifƅösszeg
Elƅzƅbƅl
Személyijellegƾkiadás
Járulék
Dologikiadás
Fejlesztésikiadás
Tartalék

2 670
481
0
42 378
45 529
267

45796
15401
3985
26410
0
0

4.§
A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
7.§ (1) A KépviselĘ-testület az önkormányzat 4.§-ban megállapított bevételi fĘöszszegének forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, továbbá az
önállóan mĦködĘ és gazdálkodó, valamint önállóan mĦködĘ költségvetési szervek kiadását, ezen belül kiemelt elĘirányzatait az 1. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
5.§
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Ez a rendelet a kihirdetést követĘ napon lép hatályba, és a hatályba lépést követĘ
napon hatályát veszti.
MezĘfi Zoltán
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyzĘ

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: …………………………..
dr. Varga Tibor
jegyzĘ
Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyzĘ
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1. számú melléklet a

/2014. (

.) Költségvetési rendelethez

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege 2014. március havi módosít
Önkorm.
PH
Óvoda VMKK
Int. össz.
Megnevezés

Sor-

2013. évi tervezett

szám

elĘirányzat (1.000 Ft-ban)
PH

Város
Er

Márc

Óvoda

Mód ei

VMKK
Er

I.1.

Közhatalmi bevételek

I.2.

Kamat bevételek

I.3.

Egyéb mĦködési bevételek

24 508

24 508

4 652

I.

Intézmények mĦködési bevétele

24 508

24 508

4 802

Márc.

Mód.

150

150
0
2 670
0

2 670

0

2 670

7 322

2 670

7 472

II.11

IparĦzési adó

270 000

270 000

0

II.12

Építmény adó

27 000

27 000

0

II.13

Kommunális adó

8 500

8 500

0

II.14

Pótlékok

1 500

1 500

0

II.1

Helyi adók összesen

II.21

Személyi jöv.adó helyben maradó része

0

II.22

Normatív módon elosztott szja.

0

II.2

Szja összesen:

0

II.31

GépjármĦ adó

II.32

Talajterhelési díj

II.3

Átengedett adó összesen

II.4

Egyéb különféle bevételek

II.

Önk. Sajátos bevétele összesen

III.1.

Támogatás értékĦ mĦködési bevételek

III.2.

MĦködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrĘl

III.

MĦködési célú pénzeszköz átvétel össz.

101 765

IV.11

Nomatív állami hozzájárulás

114 447

307 000

0

307 000

0

0

0

0

0

7 970

7 970

0

150

150

0

8 120

0

8 120

0

0

0

0

0

Egyéb támogatás/kisebbség,bér /

IV.1.

Költségvetési támogatás összesen

V.

Önkormányzati támogatás

VI.

ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel

0
0

315 120

0

315 120

0

98 165

98 165

864

3 600

3 600
0

101 765

0

0

0

481

0

0

481

1 345
0

864

0

481

0

481

114 447

1 345
0

IV.12. Normatív kötött felhasználású állami hj.
IV.13

0

0
0
114 447

0

114 447

0

0

0

80 732 54 496 36 488
0

0

0

0

0

0

5 890 42 378

171 716
0

A

MĦködési bevételek

555 840

0

555 840

5 666

0 39 639

5 890 45 529

180 533

I.1

Felhalmozási bevételek

0

0

I.2

Központi költségvetésbĘl kapott támogatás

0

0

0

I.3.

TámogatásértékĦ fejlesztési bevételek

I.4

Államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszközök

I.5.

Önkrományzati lakásért. Részletei

B

Felhalmozási költségvetés bevételei

18 182
100
18 282

0

0

18 182

0

100
0

18 282

0
0

0

0

0

0

0
0

I.

Kapott kölcsönök

0

II.

Visszatérülések

0

C

Kölcsönök összesen

0

0

0

0

0
0

Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)
I

Betétek visszavonása

II.

Pénzmaradvány

III

Kvi hiány külsĘ finanszírozására szolg. bev.

574 122

0

574 122

5 666

237 171

414

0 39 639

5 890 45 529

0
237 171
0

19

267

700

0

0

elĘzĘbĘl: mĦködési hiány

0

fejlesztési hiány
D

0

Finanszírozási célú pénzügyi mĦveletek

237 171

0

237 171

414

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

811 293

0

811 293

6 080

19

267
5 890 45 529

181 233

MĦködési célú kiadások

II

Személyi jellegĦ kiadások

66 585

66 585

45 303 37 899 15 401

III

Munkaadót terhelĘ járulékok

13 435

13 435

11 390 10 022

IV

Dologi és egyéb kiadások

92 002

92 102

27 872

V

Szociális ellátások

70 370

70 370

0

VI

Támogatás értékĦ mĦködési kiadások

5 890

180 782

0

5 990

429 882

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

A

MĦködési célú kiadás összesen

II

Fejlesztési célú kiadások
1 Intézmények felhalmozási kiadása
2 Felújítások

174 892

100

6 608
423 892

18 190
141 003

15 401

98 603

3 985

3 985

25 397

6 594 20 520

5 890 26 410

54 986

0

0

0

0

6 608

0

32 714
250 965

700

19 39 906

I.

VII.

180 533

84 565 54 515 39 906

0

0

5 890 45 796

178 986

0

0

406

406
0

3 Egyéb felhalmozási kiadások

0

B

Felhalmozási kiadás összesen
Kölcsönök nyújtása

0

II.

Kölcsönök törlesztése

0

C

Kölcsönök

0

0

0

0

I

Tartalék

228 208

-5 990

222 218

1 841

Tartalékok

228 208

-5 990

222 218

1 841

Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

811 293

0

987 851

D

0

335 751

0

I

II.

159 193

52 072
406

0

0

0

0

0

0

0

0

406

0
1 841

0

0
0

0

86 812 54 515 39 906

0

0

1 841

5 890 45 796

181 233
0

I

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

0

II

Érékpapírok vásárlása

0

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai

0

elĘzĘbĘl mĦködési hitel

0

III

fejlesztési hitel
E

0

Finanszírozási célú kiadások összesen

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

811 293

0

987 851

0

0

0

86 812 54 515 39 906

0

0

5 890 45 796

0

181 233

2. számú melléklet a .../2014. …....) évi költségvetéi rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézm
2014. március havi módosítás

Cím Szakfeladat
Önkormányzati feladatok

MĦk.bev.

Átvett pe. ÁHT-n
belülrĘl kvívülrĘl

Helyi adó Áteng.adó

Közp.tám Önk. Tám. MĦk.bev.

24 508

98 165

3 600

307 000

8 120

114 447

555 841

24 508

98 165

3 600

307 000

8 120

114 447

0

555 841

24 508

98 165

3 600

307 000

8 120

114 447

0

555 841

PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat

0

Módosított elĘirányzat

0
4 802

80 732

864

Óvodai ellátás összesen
V.M.K.K. összesen

2 670

481

Módosított elĘirányzat

2 670

481

0

0

0

Intézmények összesen

7 472

481

864

0

0

0

0

0

0

0

PótelĘirányzat 2014. március

PótelĘirányzat 2014. március

100

0

0

100

86 398

54 496

54 496

0

36 488

39 639

0

5 890

5 890

42 378

45 529

0

171 716

180 533

0

5 890

5 890

0

Módosított elĘirányzat
Rétság Város Önkormányzata össz.

100

0

PótelĘirányzat 2014. március

Önkorm. Igazgatási tev.

Fejl. hit

0

Intézményfinanszírozás
1 Önkormányzati feladatok összesen

Fejl.c. b.

0
31 980

98 646

4 464

307 000

8 120

114 447

171 716

736 373

100

3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézmé
2014. március havi módosítás

Cím
alcím

Intézmény

2014. évi várható kiadások
Feladat

Önkormányzati kiadások összesen

Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

66 585

13 435

PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat

92 002

70 370

Pénzeszköz átadás
ÁHT-n b

ÁHT-n k

3 176

6 608

100
66 585

13 435

92 102

70 370

3 176

6 608

Int.finansz.

MĦködési

Fe

kiad.össz

átad

171 716

423 892

5 890

5 990

177 606

429 882

Önkorm. Igazgatási tev.

45 303

11 390

27 872

0

0

84 565

Óvodai ellátás összesen

37 899

10 022

6 594

0

0

54 515

KözmĦvelĘdési Intézmény ö

15 401

3 985

20 520

Módosított elĘirányzat

15 401

3 985

26 410

0

0

Intézmények összesen

98 603

25 397

54 986

0

0

PótelĘirányzat 2014. március

PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat
Rétság Város Önkormányzata össz.
PótelĘirányzat 2014. március

Módosított elĘirányzat

39 906

5 890

5 890
0

0

45 796
178 986

0

0

5 890

0

0

0

0

5 890

98 603

25 397

60 876

0

0

0

0

184 876

165 188

38 832

146 988

70 370

3 176

6 608

171 716

602 878

5990

0

0

0

5890

11880

152978 70370

3176

6608

177606

614758

0

0

165188

38832

I./1. számú melléklet a ….../2014. (

.) költségvetési rendelethez

Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft - 2014. március havi módosítás
Bevételek
Sor-

2013. évi

Megnevezés

szám

2014. évi terv

elĘiárnyzat

I.1.

Közhatalmi bevételek

I.2.

Kamat bevételek

I.3.

Egyéb mĦködési bevételek

32 155

24 508

I.

Önkormányzat mĦködési bevétele

32 155

24 508

II.11

IparĦzési adó

210 000

270 000

II.12

Építményadó

30 000

27 000

II.13

Magánszemélyek kommunális adója

8 500

8 500

II.14

Pótlék

II.1

Helyi adók összesen

II.2

Személyi jöv.adó helyben maradó része

0

II.31

Normatív módon elosztott szja.

0

II.32

Szja összesen:

0

II.3

GépjármĦ adó

II.4

Talajterhelési díj

II.

Átengedett adó összesen

1 500

1 500

250 000

307 000

Támogatás értékĦ mĦködési bevételek

III.2.

MĦködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrĘl

III.

Átvett pénzeszközök összesen

IV.11

Állami támogatás

Mód.Ei.

24508
0

24 508

270000
27000
8500
1500
0

307 000

7970
150

7 820

7 970

150

150

7 970

8 120

0

8 120

0

0

0

0

26 916

98 165

Egyéb különféle bevételek
III.1.

Pótei.03.
hó

98165
3600

2 000

3 600

28 916

101 765

118 680

114 447

437 721

555 840

0

555 840

437 721

555 840

0

555 840

0

101 765

114447

IV.12. Önkormányzati támogatás
IV.13

ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel

IV.1.

MĦködési bevételek

V.

Önkormányzati támogatás

I.1

Felhalmozási bevételek

A

MĦködési bevételek

I.1

Felhalmozási bevételek

I.2

Központi költségvetésbĘl kapott támogatás

I.3.

TámogatásértékĦ fejlesztési bevételek

12 508

I.4

Államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszközök

I.5.

Önkrományzati lakásért. Részletei

B

Felhalmozási költségvetés bevételei

I.

Kapott kölcsönök

II.

Visszatérülések

0

C

Kölcsönök összesen
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)

I

Betétek visszavonása

II.

Kvi hiány belsĘ finanszírozásra szolgáló pénzm.

III

18 182

0

100

228 724

18 282

0

18 282

0

0

0

0

666 445

574 122

0

574 122

120 309

237 171

Kvi hiány külsĘ finanszírozására szolg. bev.

0

0

elĘzĘbĘl: mĦködési hiány

0

0

fejlesztési hiány
D

18182
100

216 216

237171

0

Finanszírozási célú pénzügyi mĦveletek

120 309

237 171

0

237 171

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

786 754

811 293

0

811 293

I

Város1.sz.mell.1.oldal

Sorszám
A

MĦködési célú kiadások

II

Személyi jellegĦ kiadások

III

Munkaadót terhelĘ járulékok

IV

Dologi és egyéb kiadások

V

Szociális ellátások

VI

TámogatásértékĦ mĦködési kiadások

VII

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

A

MĦködési célú kiadások összesen

II.

elĘiárnyzat
18 370

66 585

4 955

13 435

82 020

92 002

31 022

70 370

194 941

174 892

5 600

6 608

336 908

423 892

3 556

18 190

277 486

141 003

100
5890
5 990

Mód.Ei.
66585
13435
92102
70370
180782
6608
429 882

Fejlesztési célú kiadások
1 Intézmények felhalmozási kiadása
2 Felújítások
3 Egyéb fejlesztési kiadások

B

Felhalmozási kiadás összesen

C

Kölcsönök

I

Általános tartalék

II.

Céltartalék

D

Tartalékok
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)

Finanszírozási célú kiadások összesen
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

18190
141003
0

11

0

281 053

159 193

0

159 193

37 780

228 208

Ͳ5990

222218

168 793

228 208

-5 990

222 218

786 754

811 293

0

811 293

0

0

0

0

786 754

811 293

0

811 293

131 013

I

Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése

II

Érékpapírok vásárlása

III

Pótei.03.
2014. évi terv
hó

2013. évi

Megnevezés

Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai
elĘzĘbĘl mĦködési hitel
fejlesztési hitel

E

Város1.sz.mell.2.oldal

I./2.számúmellékleta/2014.(.)költségvetésirendelethez
Rétság Város Önkormányzat bevételei (1.000 Ft-ban) 2014. március havi módosítás

Helyi adó

Átvett pe. ÁHT-n

Megnevezés

MĦködési belülrĘl

Átengede Központi MĦk. Bev. Fejl.
Össz.
tt adó
támog.
bev

kívülrĘl

013320 KöztemetĘ fenntartása, mĦködétetése

305

0

0

013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.

0

0

0

305

9 743

0

0

0

0

0

9 743

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

307 000

8 120

114 447

429 567

031030 Közterületek rendjének fenntartása

0

0

3 600

0

0

0

3 600

041231 Rövid idĘtartamú közfoglalkoztatás

0

3 948

0

0

0

0

3 948

041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás

0

29 614

0

0

0

0

29 614

0

3 948

0

0

0

0

3 948

2 286

0

0

0

0

0

2 286

041233 Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás
052020 Szennyvíz gyĦjtése, tiszt.elhelyezése
061030 Lakáshoz jutást segítĘ támogatások

0

0

0

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

30

614

0

0

0

0

0

614

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

0

0

0

0

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok

0

0

0

0

0

0

0

12 977

37 511

3 600

307 000

8 120

114 447

483 655

60

14 923

0

0

0

0

14 983

063020 Víztermelés és kezelés
066010 Zöldterület kezelés

Településüzemeltetési feladatok
072111 Háziorvosi szolgálat
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fĘ

120

5 911

0

0

0

0

6 031

074031 Család és nĘvédelmi eü.-i gondozás 1,6 fĘ + 0,4 fĘ

0

5 626

0

0

0

0

5 626

074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fĘ

0

234

0

0

0

0

234

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:

180

26 694

0

0

0

0

26 874

096010 Óvodai inéztézményi étkeztetés

4 337

0

0

0

0

0

4 337

096020 Iskolai intézményi étkezés

4 461

0

0

0

0

0

4 461

Oktatási feladatok összesen

8 798

0

0

0

0

0

8 798

0

33 960

0

0

0

0

33 960

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.
107051 Szociális étekeztetés

1 672

0

0

0

0

0

1 672

Szociális védelem

1 672

33 960

0

0

0

0

35 632

Kormányzati funkciók összesen

23 627

98 165

3 600

307 000

8 120

114 447

554 959

Szakfeladat - vendégétkezés

881

0

0

0

0

0

881

Önkormányzat mindösszesen

24 508

98 165

3 600

307 000

8 120

114 447

555 840

I./3.számúmellékleta/2014.(…....)költségvetésirendelethez
Kormányzatifunkció

Rétság Város Önkormányzat kiadásai 2014. március havi módosítás (1.000 Ft-ban)
Bér
Jár
Dologi
Szocell.
ÁhtͲnbelül ÁhtͲnkívül Átad
pénzszközátadás

013320 KöztemetĘ fenntartása, mĦködétetése

1 795

496

897

0

0

0

013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.

4 221

1 158

22 687

0

0

0

4 221

1 158

22 687

0

0

0

0

0

0

0

171 716

0

Módosított elĘirányzat

0

0

0

0

177 606

0

031030Közterületekrendjénekfenntartása

0

0

0

0

0

600

PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat
018030 Támogatási célú finanszírozási mĦveletek

PótelĘirányzat 2014. március

5 890

4 638

626

261

0

0

0

24 973

3 371

1 270

0

0

0

4 638

626

102

0

0

0

0

0

152

0

0

0

777

216

464

0

0

0

777

216

564

0

0

0

045160 Közutak üzemeltetése

0

0

2 463

0

0

0

041231 Rövid idĘtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás
042180 Állat egészségügy
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat

100

049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek

0

0

0

0

2 000

0

052020 Szennyvíz gyĦjtése, tiszt.elhelyezése

0

0

2 924

0

0

0

0

0

0

288

051030 Nem veszélyes települési hull. gyĦjtése

0

0

061030 Lakáshoz jutaást segítĘ támogatások

0

0

80

0

0

0

063020 Víztermelés és kezelés

0

0

311

0

0

0

1 661

423

5 482

0

0

0

064010 Közvilágítás

0

0

6 858

0

0

0

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

0

0

0

0

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok

0

0

0

0

0

0

42 703

6 916

43 951

0

173 716

888

0

0

100

0

5 890

0

066010 Zöldterület kezelés

PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat

Településüzemeltetési feladatok összesen
PótelĘirányzat 2014. március

4.oldal

Kormányzatifunkció

Módosított elĘirányzat
072111 Háziorvosi szolgálat

Bér

Jár

Dologi

Szocell.

ÁhtͲnbelül

ÁhtͲnkívül Átad
pénzszközátadás

42 703

6 916

44 051

0

179 606

888

2 965

824

12 567

0

0

0

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

1 072

0

0

0

072290 Járóbetegelltásá finanszírozása és támogatása

0

0

0

0

0

0

072390Fogorvosiszolgálat2,5fƅ

4 092

1 129

9 172

0

0

0

074031 Család és nĘvédelmi eü.-i gondozás 1,6 fĘ + 0,4 fĘ

4 805

1 303

1 227

0

0

0

074032Ifjúságeü.Ͳigondozás0,4+0,1fƅ

1 199

326

327

0

0

0

0

0

0

0

0

0

076010Egészségügyigazgatása0,5fƅ

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.

13 061

3 581

24 365

0

0

0

084031 Civil szervezetek mĦködésének támogatása

0

0

0

0

0

600

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

0

0

0

0

400

081045 SzabadidĘsport tevékenység támogatása

0

0

0

0

0

4 200

086090 Mindenféle egyéb szabadidĘs szolgáltatás

0

0

1 173

0

1 176

0

SzabadidĘ, sport, kultúra összesen

0

0

1 173

0

1 176

5 200

094260Szociálisösztöndíjak

0

0

2

0

0

520

096010Óvodaiinéztézményiétkeztetés

0

0

679

0

0

0

096020Iskolaiintézményiétkezés

0

0

780

0

0

0

Oktatási fekadatok összesen

0

0

1 461

0

0

520

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.

0

0

10

1 686

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.

0

0

9

600

0

0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.

0

0

126

3 850

0

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

360

30 396

0

0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggĘ ell.

0

0

276

8 064

0

0

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.

0

0

150

25 774

0

0

107051 Szociális étekeztetés

0

0

319

0

0

0

107052 Házi segítségnyútás

3 235

844

384

0

0

0

Szociális feladatok összesen
Önkormányzatiközvetlenkiadásokösszesen:
Pótelƅirányzat2014.március
Módosítottelƅirányzat
Közvetett költség 621 Konyha

3 235

844

1 634

70 370

0

0

58 999

11 341

72 583

70 370

174 892

6 608

0

0

100

0

5 890

0

58 999

11 341

72 683

70 370

180 782

6 608

7 586

2 094

19 247

0

0

0

5.oldal

Kormányzatifunkció
562900 Egyéb vendéglátás (külsĘ étkezĘk)

Önkormányzat mindösszesen
PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat

Bér

Jár

Dologi

Szocell.

ÁhtͲnbelül

ÁhtͲnkívül Átad
pénzszközátadás

0

0

172

0

0

0

66 585

13 435

92 002

70 370

174 892

6 608

0

0

100

0

5 890

0

66 585

13 435

92 102

70 370

180 782

6 608

6.oldal

TételesindokolásRétságváros2014.éviköltségvetésénekmárciushavimódosításához(valamennyitételtestületihatáskörben
Rovat

Megnevezés

összeg

Kiadás

szorzó

kiad.nem

szla csop.

Bér

Járulék

Dologi

Tám. É.kia. Átadott pe.

1000 Ft-ban

forintban

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
05 31231

Hajtó és kenĘanyag

05 3511

áfa

78740
78740

1
27%

78740
21260
100000

78740
21260
100000

79
21
100

800000
216000
100000
27000

800000
216000
100000
27000

800
216
100
27

1 1259843 1259843
27%
340157
340157
2743000 2743000

1260
340
2743

0

0

5890000 5890000
5890000 5890000

5890
5890

0

Ͳ1 Ͳ8733000 Ͳ8733000
Ͳ8733000 Ͳ8733000

Ͳ8733
Ͳ8733
0

Korm.funkció összesen

0

0

79
21
100

0

0

1600
1727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1827

0

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
05

621

05

621

05

621

05

671

05 33791
05 3511

05 33791
05 3511

Mƾvelƅdésiházhomlokzatiterve
Központiétkezƅhomlokzatiterve
Piacvizesblokkfelújításiterve
Felhalmozásikiad.Áfája
Járdafelújításiterve
Áfakiadás
Közbeszerzésköltségei(szakértƅ,
hirdetménystb)
Áfakiadás

350000
250000
200000
800000
100000
100000
1259843
1259843

Korm.funkció összesen

1
1
1
27%
1
27%

127

018030 Támogatási célú finanszírozási mĦveletek
05 9151

MĦvelĘdési tevékenység finanszírozása

5890000

Korm.funkció összesen

1

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok
05

5121

Tartalék

8733000

Korm.funkció összesen

Színvonalváltozásösszesen

0

0

0

Ö

IV./1.számúmellékleta../2014.()költségvetésirendelethez
VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárbevételeinekéskiadásainakmérlegeͲmárciushavimódosítás
Bevételek
SorͲ
szám
I.1.
I.2.
I.3.
I.
II.22
II.
III.1.
III.2.
III.
IV.11
IV.13
IV.1.
V.
I.1

Közhatalmi bevételek
Kamat bevételek
Egyéb mĦködési bevételek
Kamat bevételek
Helyi adók összesen
Átengedett adó összesen
Támogatás értékĦ mĦködési bevételek
MĦködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrĘl
MĦködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrĘl
Költségvetési támogatás összesen
ElĘzĘ évi pénzmaradvány igénybevétel
MĦködési bevételek
Önkormányzati támogatás
Felhalmozási bevételek

A

Mƾködésibevételek

I.1
I.2
I.3.
I.4
I.5.

Felhalmozási bevételek
Központi költségvetésbĘl kapott támogatás
TámogatásértékĦ fejlesztési bevételek
Államháztartáson kívülrĘl átvett pénzeszközök
Önkrományzati lakásért. Részletei

B
C

Felhalmozásiköltségvetésbevételei
Kölcsönökösszesen
Költségvetésibevételekösszesen(A+B+C)

I
II.
III

Betétek visszavonása
Pénzmaradvány
Kvi hiány külsĘ finanszírozására szolg. bev.
elĘzĘbĘl: mĦködési hiány
fejlesztési hiány
Finanszírozási célú pénzügyi mĦveletek

D

2013.évi
2014.évi
elƅirányzat elƅirányzat

Megnevezés

2 130
2 130

2 670
2 670

950

481

950

481

0

481

950
37 732

481
36 488

5 890

481
42 378

40812

39639

5890

45529

40812

39639

5890

45529

0

481

267

BEVÉTELEKMINDÖSSZESEN

2 670
2 670

267

267

0

267

40812

39906

5890

45796

I
A
II
III
IV
V

Mƾködésicélúkiadások
Személyi jellegĦ kiadások
Munkaadót terhelĘ járulékok
Dologi és egyéb kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások

16 863
4 259
19 690

15 401
3 985
20 520

5 890

B
C
D

Támogatásértékƾmƾködésikiadások
Kölcsönök
Tartalékok
Költségvetésikiadásokösszesen(A+B+C+D)

40812

39906

5890

45796

40812

39906

5890

45796

0
40 812

39 906

5 890

45 796

I
II
E

Felhalmozás
Felújítás
Felhalmozási célú kiads összesen
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+…E)

15 401
3 985
26 410
0

IV./2.számúmellékleta/2014.(.)önkormányzatirendelethez
VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárbevételeiszakfeladatonkéntͲ2014.márciushav

Kormányzati funkció

MĦk.bev. Egyéb bev.

041233 Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás

MĦk. átv.

Helyi adó Áteng.adó

Önk.tám

MĦk.bev.

481

481

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

410

410

082091 KözmĦv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.

620

620

083020 Könyvkiadás

100

100

20

20

200

200

083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-mĦsor szolgáltatása és támogatása
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.

Felhalmoz
ás

1 320

1 320
36 488

Önkormányzati támogatás er.elĘir.
PótelĘirányzat 2014. március

36 488

5 890

5 890

Módosított elĘirányzat

0

0

0

0

0

42 378

42 378

0

MĦvk. és könyvt össz

2 670

0

481

0

0

36 488

39 639

0

5 890

5 890

42 378

45 529

PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat

2 670

0

481

0

0

0

IV./3.számúmellékleta/2014.(.)önkormányzatirendelethez
VárosiMƾvelƅdésiKözpontésKönyvtárkiadásaiszakfeladatonként2014.márciushavimódo
Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

016080 Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények
PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat
041233 Hosszabb idĘtartamú közfoglalkoztatás
082042 Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 KözmĦv. - közösségi és társadalmi részvétel
fejl
PótelĘirányzat 2014. március

2013. évi kiadások
Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

MĦködési

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

42

11

1 791

Felhalm.

Felúj.

1 844

1 760

1 760

42

11

3 551

0

0

3 604

689

186

0

875
1 050

0

0

1 050

4 188

1 075

1 298

6 561

8 928

2 308

12 608

23 844

4 130

4 130

0

0

Módosított elĘirányzat
083020 Könyvkiadás
083030 Egyéb kiadói tevékenység
083050 Televízió-mĦsor szolgáltatása és támogatása
6

KözmĦvelĘdési Intézmény ö
PótelĘirányzat 2014. március
Módosított elĘirányzat

8 928

2 308

16 738

0

0

483

0

0

27 974
483

0

0

2 055

2 055

1 554
15 401

405
3 985

1 235
20 520
5 890
26 410

3 194
39 906
5 890
45 796

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Tételes indololás a Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár 2014. március havi költségvetés módo
Bevételek
Önkormányzati támogatás

Többletfinanszírozás
Bevétel összesen

Kiadások
Kormányzati funkció / rovat
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

51 315
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

53 131
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Feladat részletezése

Színpad, hang+fény technika (Ghymes zenekar
részére)
Dekorációs anyagok (márc.15. máj.1. drapéria,
logó, emblémához fa-anyag…)
Ghymes zenekar

533 511
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Majális színpadi mĦsor színesítése, bĘvítése

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

SzerzĘi jogdíjak (Operett, Május 1., )

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Nyomtató

53 131
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Virágdekoráció

53 131
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

53 341
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Mosdók szerelése, Kiállító-„karnis”,
Színházterem-kilincs
Plakátok, reklámanyagok nyomdai költsége

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

53 131
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

53 131

58

Egyéb szakmai készletbeszerzés (dekordrót,
papír, festék…)
Kiállítási keretek

1

Kormányzati funkció / rovat
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

533 511

082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Feladat részletezése

Operett
Nóta-est Költséghez kötĘdik a rétsági autóbusz,
Rétság-KarancslapujtĘ és vissza
Harmonikás

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Húsvéti készülĘdés (komplex kézmĦves
program)
KözremĦködĘk és anyagok költségei
Beliczai Balázs Stand-up + Compact Disco
koncert
Kiállításhoz saját készítésĦ plakátok és
meghívók
Mikó István

33511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Gyerekszínház

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Balassagyarmati Kamara Együttes útiköltséggel
együtt
Simon András kiállítása és elĘadása

533 511
082091 KözmĦvelĘdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

533 511

Sziget Színház: Táncdalfesztivál anno
690e+áfa

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Hangadó különszám (8 oldalas) megjelentetése

533 511

Nyomdai munkák 60.880
SzerkesztĘi munkák 29.040
Dologi kiadás összesen

5

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

ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyzĘ általános helyettese

A GYERMEK ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS VALAMINT A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
EgyszerĦ többség
KépviselĘ-testület
MinĘsített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások - szociális és gyermekétkeztetés - intézményi térítési díját a
fenntartó állapítja meg. A jelenleg hatályos A gyermek és szociális étkezés térítési díjáról szóló
8/2012. (III.26.) felülvizsgálatra szorul.
Intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza:
- gyermekétkeztetés esetén azonos az élelmezési nyersanyag normával, az élelmezési nyersanyag
költségének egy ellátottra jutó napi összegével. Az élelmezéssel kapcsolatos rezsi költség nem
hárítható át.

-

szociális étkezĘk, konyhák szolgáltatásait igénybe vevĘ külsĘ étkezĘk és alkalmazottak étkeztetése esetén az élelmezés nyersanyag költsége valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan felmerülĘ közvetlen rezsi költségnek az egy ellátottra jutó összege.

Az étkeztetés intézményi térítési díjának alapját képezĘ - a 8/2012. (III.26.) önkormányzati rendelettel 2012. április 1-tĘl megállapított, és jelenleg is alkalmazott - élelmezési nyersanyag norma módosítását nem javaslom. Az alapanyagok beszerzésének átgondolása mellett a jelenleg
érvényes normákból az étkeztetés megoldható, a színvonala javítható.
A jelenlegi normával az életkori sajátosságoknak megfelelĘ étkeztetés biztosítható. A hivatkozott rendelettel megállapított nyersanyag normák: általános iskolai napközis ellátás 335 Ft (mely
összegbĘl 55 Ft a reggeli, 230 Ft az ebéd, 50 Ft az uzsonna), menzások 230 Ft, külsĘ étkezĘk
és szociális étkezĘk 230 Ft.
Az óvodások áfa nélküli nettó napi élelmezési normája 275 Ft (mely összegbĘl 65 Ft a tízórai,155 Ft az ebéd és 55 Ft az uzsonna).
A fentiekben felsorolt normák nettó összegek.
A felnĘtt étkeztetésnél a napi nyersanyag költségen túl, a rezsi költségeket is figyelembe kell
venni. A saját üzemeltetésĦ konyha 2014. évi költségvetésben kimutatott közvetlen költségeit
figyelembe véve 1 Ft élelmiszerre 1,6 Ft rezsi költség jut, ami az elĘzĘ évek adahához (1,4 Ft)
növekedett. A rezsiköltség változásának hatására a felnĘtt étkezés térítési díja nettó 554 Ft-ról
598 Ft-ra nĘ.
Szociális étkezĘk intézményi térítési díja :
1 oldal a 7 oldalból

A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló rendelet megalkotása
2014. 03.21-i Kt. ülésre

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A 115. § (9) bekezdése alapján a tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán
felmerült ráfordítások alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidĘszaki folyamatok indokolják.
A szociális étkezéshez biztosított kedvezmények megállapításának szabályai változtak. Az új
szabályok a rendelet-tervezeten átvezetésre kerültek.
A 2014. évi költségvetés adatai alapján a szociális étkezés térítési díja - 100 %-os térítési díjfizetési kötelezettség esetén - 474 Ft +áfa/adag.
Aktualizálásra kerültek az ebéd házhoz történĘ szállításának költségei is, melynek 100 %-os
térítési díját 102 Ft/igénybevett nap összegben javaslom.
A rendelet-tervezetbe beépítésre került a házi segítségnyújtásért fizetendĘ térítési díj
lehetĘsége is. A KépviselĘ-testületnek joga megállapítani a térítési díjat abban az esetben, ha
az állami támogatás nem fedezi a mĦködési kiadásokat. Hatályos költségvetésünk adatai
alapján 501 Ft/óra költség állami támogatással nem fedezett. Korábban a kistérségi
intézménynél 200 Ft/óra térítési díjat fizettek az ellátottak. JellemzĘen mindenki napi fél órás
ellátást vesz igénybe, így a ténylegesen fizetett térítési díj 100 Ft/gondozási nap volt. A térítési
díjra a hivatkozott törvény tartalmaz felsĘ korlátot: a rendszeres havi jövedelem maximum 20 %a lehet a gondozott részére megállapított havi térítési díj. Az ellátottak jövedelemi viszonyairól
nincs aktuális információnk. Jelen rendelet elfogadását követĘen kerülnek a szociális ellátások
felülvizsgálatra.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az elĘterjesztést és
elfogadni szíveskedjen.

rendelet tervezetet megtárgyalni és

Rétság, 2014. március 11.
Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

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

3. Jogszabályi háttér:
115. § (1A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a
továbbiakban: intézményi térítési díj) - a 88. § (1) bekezdése szerinti intézmények kivételével - a
szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésrĘl szóló törvényben biztosított
támogatás egy fĘre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetén a szolgáltatási
önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának
különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában
történĘ megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési
díjat az elĘzĘ évben ténylegesen igénybe vett központi költségvetésrĘl szóló törvényben
biztosított támogatással kell számítani.
(2) A kötelezett által fizetendĘ térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetĘ konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylĘt a megállapodás
megkötésekor írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határo2
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zattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj
összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi
térítési díj összege nulla.
(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében
foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthetĘ, illetve elengedhetĘ,
ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(4) Ha az ellátott, a törvényes képviselĘje vagy a térítési díjat megfizetĘ személy a személyi
térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (2) bekezdés
szerinti értesítés kézhezvételétĘl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Az állami
fenntartó a térítési díj összegérĘl határozattal dönt.
(5) Ha az ellátott, törvényes képviselĘje vagy a térítési díjat megfizetĘ személy a térítési díj
egyházi fenntartó vagy nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja, a bíróságtól
kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerĘs határozatáig a korábban megállapított
térítési díjat kell megfizetni.
(6) A személyi térítési díj összege a megállapítás idĘpontjától függetlenül évente két alkalommal
vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben
növekedett.
(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha
azt a tárgyidĘszaki folyamatok indokolják.
(10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön
jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
116. § (1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
a) a szolgáltatást igénybe vevĘ személy rendszeres havi jövedelmét,
c) kiskorú igénybe vevĘ esetén a családban egy fĘre jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.
(2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy
esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
(3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1)
bekezdés szerinti jövedelem
a) 30%-át étkeztetés,
b) 25%-át házi segítségnyújtás,
c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató
szolgáltatás,
d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
e) 2%-át jelzĘrendszeres házi segítségnyújtás
esetében.

4. Rendelet-tervezet

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének
…./2014.(III…..) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról
Rétság Város Önkormányzat képviselĘ-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljár3

A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló rendelet megalkotása
2014. 03.21-i Kt. ülésre

va a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe
tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre, valamint házi segítségnyújtásra terjed ki.
2.§
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag
költséggel egyezĘen áfa nélkül
a) óvoda 275 Ft
b) iskola napközi 335 Ft
c) csak ebédlĘ általános iskolai tanulók 230 Ft
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:
a) Óvoda
tízórai 65 Ft
ebéd 155 Ft
uzsonna 55 Ft
Összesen: 275 Ft
b) Iskola
tízórai 55 Ft
ebéd 230 Ft
uzsonna 50 Ft
Összesen: 335 Ft
3.§
(1) A felnĘtt étkezĘk által igénybevett ebéd intézményi térítési díja a napi 230 Ft ebéd
nyersanyag költség és a 160 %-os rezsi költség alapján 598 Ft/adag
(2) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 474 Ft/adag
(3) Szociális ebéd lakásra szállításának költsége: 102 Ft/adag
4.§
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevĘk gyermekek személyi térítési díját az
intézményi térítési díj áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának,
valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az
intézményvezetĘ állapítja meg.
A változat 5.§
(1)

Szociális étkeztetés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendĘ napi személyi
térítési díjat a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, a Szociális Bizottság az alábbiak szerint
állapítja meg:
a) ellátott rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át
nem haladja meg: 142 Ft + áfa, lakásra szállítás 31 Ft+áfa
b) ellátott rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át
meghaladja, de nem éri el a 150 %: 332 Ft + áfa. Lakásra szállítás: 71 Ft+áfa
c) ellátott rendszeres havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át
meghaladja: 474 Ft + áfa, lakásra szállítás: 102 Ft+áfa
(2) Az (1) bekezdés szerinti napi személyi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást
igénybevevĘ személy 1 napra számított rendszeres jövedelmének 30 %-át.
4
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(3) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendĘ személyi térítési díjat
az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések
számának figyelembe vételével az intézményvezetĘ állapítja meg.

B változat 5. §
(1) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendĘ napi személyi térítési
díj a 3.§ (2) –(3) bekezdése szerinti intézményi térítési díj áfá-val növelt összege azzal,
hogy az nem haladhatja meg a
szolgáltatást igénybevevĘ személy 1 napra számított
rendszeres jövedelmének 30 %-át.
(2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendĘ személyi térítési díjat
az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések
számának figyelembe vételével az intézményvezetĘ állapítja meg.
6.§
A konyhai és óvodai alkalmazottak, a konyha szolgáltatásait igénybe vevĘ intézményi dolgozók
és külsĘ étkezĘk személyi térítési díját e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott
intézményi térítési díj áfá-val növelt összegének, és az igénybe vett étkezések számának
figyelembe vételével az intézményvezetĘ állapítja meg.
7.§
(1) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 501 Ft/óra.
A változat (2) A házi segítségnyújtásért fizetendĘ személyi térítési díj : 501 Ft/óra + áfa
B változat (2) A házi segítségnyújtásért fizetendĘ személyi térítési díj : 200 Ft/óra + áfa
(3) A házi segítségnyújtásért fizetendĘ havi térítési díj nem haladhatja meg a szolgáltatást
igénybevevĘ havi rendszeres jövedelmének 25 %-át.
8. §
Ez a rendelet 2014. április 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejĦleg
hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 8/2012. (III.26.)
önkormányzati rendelet.

MezĘfi Zoltán
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyzĘ

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2014. március …
Dr. Varga Tibor
jegyzĘ
Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyzĘ
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INDOKOLÁS
Általános indokolás
A gyermekétkeztetés és szociális étkezés térítési díjáról szóló rendelet korábban 2012. március
hóban került felülvizsgálatra. Az elmúlt idĘszakban több törvényi változás és 2014. január 1.
naptól a házi segítségnyújtás feladat átvétele indokolja a 2012. évi rendelet felülvizsgálatát.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendelet hatályát szabályozza
2.§-hoz
A kötelezĘ feladatként ellátandó gyermekétkezés intézményi térítési díját tartalmazza.
3.§-hoz
A felnĘtt étkezés nyersanyag költségét és intézményi térítési díját tartalmazza.
4.§-hoz
A gyermekétkezés intézményi térítési díjának megállapítását szabályozza.
5.§-hoz
A szociális étkezés lakásra szállításának a feltételeit tartalmazza.
6.§-hoz
A térítési díj megállapításának szabályait tartalmazza.
7.§-hoz
A házi segítségnyújtásért fizetendĘ térítési díjat határozza meg.
8.§-hoz
A hatálybalépést tartalmazza.
Tájékoztatás az elĘzetes hatásvizsgálat eredményérĘl
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében elĘírtaknak
megfelelĘen
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A gyermek és szociális étkezés valamint a házi segítségnyújtás kötelezĘ önkormányzati feladat.
A feladatok ellátásához az állam normatívát biztosít. A normatív támogatásokkal nem fedezett
költségek megtérítésének meghatározása a KépviselĘ-testület feladata.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatása nincs. Az állami támogatással nem
fedezett költségek megtérítése az önkormányzati hozzájárulás összegét csökkenti.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A helyi rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat jogszabályban biztosított bevételi forrásoktól esik el.
6
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Számítási melléklet
2014. évi szociális ellátás önköltség számítása
Házi segítség nyújtás
tervezett 2014. évi költség
állami támogatás 145000 Ft/fĘ
16 fĘ ellátott támogatása
Támogatással csökkentett költség
alkalmazottak munkaideje 2 fĘ
1 órára jutó költség

4 403 002
2 320 000
2 083 002
40

52 2

4160 óra
501 Ft

fĘ
Szociális étkeztetés
tervezett 2014. évi költség
állami támoatás 55.360 Ft/fĘ
támogatás 12 fĘ x 55.360 Ft/fĘ
Támogatással csökkentett költség
1 adagra jutó ktg. 230 nap

1 972 061
1 972 061
664 320
1 307 741

üzemanyag költség 10 km*230 nap
1 fĘ napi 0,5 órás bére és járuléka

155000
9049
164049
713,2565
101,8938

474 Ft

1 napra
lakásra hordás átlag 7 fĘ
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Belovai Róbert rendĘrkapitány
RÉTSÁG VÁROSI RENDėRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
EgyszerĦ többség
KépviselĘ-testület
MinĘsített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
A KépviselĘ-testület 2014. évi munkatervében megfogalmazottak alapján elkészült a Rétsági
RendĘrkapitányság beszámolója, melyet az elĘterjesztéshez csatolok.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 11.
Belovai Róbert sk.
rendĘrkapitány

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

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
/2014. (III.21.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Rétság Városi RendĘrkaptányság 2013. évi tevékenységérĘl készített beszámolót.
A KépviselĘ-testület a beszámolót elfogadja. 2014. évre eredményes munkát kíván a kapitányság valamennyi dolgozójának.
HatáridĘ:azonnal
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyzĘ
1 oldal a 1 oldalból

RENDėRKAPITÁNYSÁG RÉTSÁG
:2651 Rétság Rákóczi u. 8-10.
: 35/350144
: retsagrk@nograd.police.hu; retsag_hiv@nograd.police.hu

Szám: 12040- 619/2014.ált.

JÓVÁHAGYOM!
Salgótarján, 2014. március „

„

Dr. Nagy László r. ezredes
rendĘrfĘkapitány
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BESZÁMOLÓ
A RÉTSÁGI RENDėRKAPITÁNYSÁG
2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRėL,
A VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRėL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT
INTÉZKEDÉSEKRėL, ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS
FELADATOKRÓL
Tisztelt KépviselĘ-testület!
Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei RendĘr-fĘkapitányság egyik meghatározó szervezeti
egységének, a rétsági RendĘrkapitányságnak 2013. évben végzett tevékenységérĘl, a város
közbiztonságának helyzetérĘl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrĘl, és az azzal
kapcsolatos feladatokról, a RendĘrségrĘl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4)
bekezdésébe foglalt kötelezettségemnél fogva, tájékoztassam Tisztelt KépviselĘ Testületet.
A Rétsági RendĘrkapitányság 2013. évben, a Kormányprogramban megfogalmazottak szerint,
és a Nógrád Megyei RendĘr-fĘkapitányság éves munkatervében meghatározottak alapján látta
el feladatait. Tette mindezt a normatív és a részére biztosított gazdálkodási keretek között.
Egy helyi rendĘri szerv tevékenységét, elsĘsorban a területi szerv tevékenységérĘl lebontott
feladatrész képezi, messzemenĘen szem elĘtt tartva az illetékességi terület sajátosságait, az itt
élĘk jogos igényeit.
ElsĘ számú célkitĦzésünk a terület lakosságának, szubjektív biztonságérzetének, a
közterületek rendjének javítása. A bĦnözés visszaszorítása érdekében, aktív megelĘzĘ
tevékenységgel, a társadalmi önszervezĘdések széles körĦ bevonásával és minél
eredményesebb felderítĘi munkával kívánunk elĘbbre lépni.
A megye rendĘrsége, ezen belül a rétsági RendĘrkapitányság részére is nagyrészt
rendelkezésre állnak azon technikai és személyi feltételek, amelyek az alaprendeltetésbĘl
adódó szakmai feladatok, kívánt szinten történĘ végrehajtását biztosítják.
Szakmai munkánk során arra törekszünk, hogy fegyelmezett, hivatástudattal végzett
munkával, eleget tegyünk a város lakossága által támasztott követelményeknek. A fiatal, jól
felkészült állomány a szükséges szakmai gyakorlat megszerzésével biztosíték arra, hogy a
közbiztonság megfelelĘ legyen a városban és vonzáskörzetében.
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I. KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
1. BĥNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA

1.1 A REGISZTRÁLT BĥNCSELEKMÉNYEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA
A Rétsági RendĘrkapitányság mĦködési körzetében az elmúlt 5 év adatai alapján
megállapítható, hogy az iktatott ügyek számában csekély mértékĦ változás mutatható ki.
Míg 2009-ben 538, a 2011-es 951 és a 2012-es 843 bĦncselekménnyel zárult év után 2013ban ismét 541volt a regisztrált bĦnügyeink száma..
Rétság városában 102 bĦncselekmény vált ismertté, mely a 2011. évi 625 bĦncselekménytĘl
(okmányirodában történt sikkasztás sorozat, mely 436 rendbeli) eltekintve, nagyságrendileg
megegyezik a korábbi évekkel.
A 2013. évben is az elkövetett bĦncselekmények száma alapján, a legfertĘzöttebb területnek
Rétság város, DiósjenĘ és Nagyoroszi települések számítottak. A legkevesebb
bĦncselekményt Berkenye, ėsagárd és Pusztaberki községekben követték el.

1.2 A KÖZTERÜLETEN ELKÖVETETT, REGISZTRÁLT BĥNCSELEKMÉNYEK
ALAKULÁSA
A Rétsági RendĘrkapitányság illetékességi területén a közterületen elkövetett
bĦncselekmények száma az elmúlt években folyamatos emelkedést mutatott, azonban ez a
tendencia 2013. évre jelentĘsen változott, kedvezĘ irányba, ami azt jelenti, hogy jelentĘs
számban 126-ról 91-re változott, mely 28 %-os csökkenés, ezen belül a közterületen
elkövetett kiemelt bĦncselekmények száma is csökkent 96-ról 73-ra.
Ezek az eredmények támasztják alá jelentĘségteljesen a közterületi jelenlétünk fontosságát és
az elvégzett megelĘzĘ tevékenységet.
1.3 KIEMELT BĥNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA
A Rétsági RendĘrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bĦncselekmények
dominálnak, az elmúlt évekhez hasonlóan. Az ismertté vált bĦncselekmények nagy részét,
mintegy 54 %-át a vagyon elleni bĦncselekmények teszik ki.
A Rétsági RendĘrkapitányság illetékességi területén, lopás elkövetése miatt 263 esetben
(Rétságon az elĘzĘ évi 36 –hoz képest csökkent, 2013-ban 26) , míg lakásbetörés miatt 46 (
Rétságon ebbĘl 3, elĘzĘ évben 4 volt) esetben indult eljárás. E két, a lakosságot leginkább
irritáló bĦncselekményi kategória az ismertté vált bĦncselekmények jelentĘ hányadát teszi ki.
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Az elmúlt évekhez viszonyítva a lopások száma növekedett a betöréses lopásoké pedig
csökkent.
Az értékelt idĘszakban a lopás bĦncselekményi kategórián belül nem tapasztaltunk új, a
területünkön eddig még ismeretlen elkövetési módszert.
Továbbra is kis számban, egy-két havi rendszerességgel ismétlĘdve fordultak elĘ az un.
trükkös lopások, melyek sértettjei kivétel nélkül idĘskorú, falvakban élĘ személyek voltak.
Az elkövetési módokat, az alkalmazott legendákat, a használt gépjármĦveket figyelembe véve
megállapítható, hogy külön e bĦncselekmények elkövetésére szakosodott, utazó bĦnözĘkkel
állunk szemben.
Az elkövetĘk által alkalmazott aktuális legendák közé tartozott, a „hulladék vasat veszünk”,
„olcsó paplant kínálunk” , vagy „unokának hoztuk a tartozást” , melyekkel könnyen
jutottak be a gyanútlan sértettek lakásába, majd értékeik, készpénzeik elĘvételére ösztönözték
Ęket, a figyelmük elterelésével azokat eltulajdonították.
Ilyen jellegĦ cselekmények a megye és az ország több pontján is elĘfordultak, viszont az
idĘskorú sértettek rossz megfigyelĘ képessége, jellemzĘen az általuk adott személyleírások
ellentmondásossága, a minimális információ miatt azok egységes értékelése, felderítése
nehézkes.
A színesfémlopásokkal kapcsolatosan megállapítható, hogy az egyik legkézenfekvĘbb
elkövetési magatartása e deliktumnak az elhagyott területeken, megszĦnt gyárterületeken,
laktanyákban hátra maradt színesfém eltulajdonítása.
Rétság vonatkozásában nagy problémát jelent a volt laktanya területe is, melynek területén,
épületeiben mind a mai napig történnek lopások, szinte minden mozdítható és értékesíthetĘ,
jellemzĘen fémtárgyat tulajdonítanak el, vagy megkísérelnek eltulajdonítani. Ugyan ilyen
veszélyeztetett hely a volt nyomda épülete is, ahova sorozatosan visszajárnak az elkövetĘk. A
bĦncselekmények elkövetĘi azonban nagy számban felderítésre kerülnek, tekintettel arra,
hogy helyi lakosokról van szó, akik ezzel a magatartással kívánják a megélhetésüket
biztosítani.
A színesfém lopások felderítését megnehezíti azon körülmény is, hogy az eltulajdonított
tárgyakat az elkövetĘk gyakorta Balassagyarmaton adják le színesfém felvásárló telepeken,
akik nem ellenĘrzik az értékesítésre szánt tárgy eredetét, valamint Pest megye területérĘl
mozgó fémfelvásárlók járnak kisteherautókkal, akik járják a területet és gyakorta maguk is
bĦncselekményeket követtek el.
A rendĘrkapitányság illetékességi területén, rablás bĦncselekmény elkövetése miatt eljárás
nem indult. Ez a 2012. évben történt 4 esethez viszonyítva jelentĘs javulást jelent.
JelentĘs mértékben csökkent a rongálás bĦncselekmények száma, mely 16-ról 6-ra változott.
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A személy elleni bĦncselekmények
A kapitányság mĦködési területén az értékelt idĘszakban emberölés nem történt.
Szándékos testi sértés miatt 2013. évben, 36 esetben folytattunk eljárást. A testi sértés
elkövetése az elrendelt nyomozások, mintegy 45-50%-ban, garázdaság bĦncselekmény
elkövetéséhez kapcsolódott, melyek vendéglátó ipari egységekben, és egyéb közterületeken
valósultak meg, melynek során 4 esetet leszámítva az elkövetĘ kiléte felderítést nyert.
Közrend elleni bĦncselekmények
Garázdaság bĦncselekmény elkövetése miatt 33 esetben indult eljárás, mely az elĘzĘ évivel
azonos számot mutat. Ezen bĦncselekmény vonatkozásában az elmúlt években változás alig
mutatható ki. Az elkövetések jellemzĘen szórakozóhelyeken vagy azok elĘtti közterületen
történnek. Rétság városban 5 ilyen bĦncselekmény regisztráltunk.
Önbíráskodás 6 esetben történt, melybĘl 4 esetben az elkövetĘ ismertté vált. Rétság városban
nem követtek el önbíráskodást.
Az ismertté vált bĦnelkövetĘk
A szándékos bĦncselekmények vonatkozásában, az ismertté vált elkövetĘk jelentĘs része
büntetlen elĘéletĦ volt. Az elkövetĘk közt található visszaesĘ, különös, vagy többszörös
visszaesĘk bĦnelkövetĘ is.
A visszaesĘk kategóriájában megjelent az erĘszakos többszörös visszaesĘ kategória, az a
többszörös visszaesĘ, aki mindhárom alkalommal személy elleni erĘszakos bĦncselekményt
követ el. (három csapás törvénykategóriája, ami a rendĘrségre plusz feladatot nem ró, hiszen a
visszaesés a büntetés kiszabásánál értékelendĘ). Az elkövetĘk döntĘ többsége a 25 – 59 éves
kategóriához tartozott.
A bĦncselekményt elkövetĘk jelentĘs többségérĘl az állapítható meg, hogy az illetékességi
területünkön él, azonban több esetben a bĦncselekmény elkövetése céljából érkeztek az
elkövetĘk Pest megye ill. a fĘváros területérĘl, valamint derítettünk fel Miskolc térségébĘl
származó elkövetĘk által megvalósított bĦncselekményeket is.
A sértettekrĘl
Szükséges megemlítenünk a sértettek szerepét a bĦncselekmények bekövetkezésében. A
vagyon elleni bĦncselekmények áldozatai, szenvedĘ alanyai sérelmére elkövetett
bĦncselekmények fĘbb okai között említhetjük a felelĘtlenséget, az alapvetĘ vagyonvédelem
elmulasztását (pl. nyitva hagyott bejárati ajtó, nyitott állapotú gépjármĦ, a földeken, bánya
tavaknál Ęrizet nélkül hagyott gépek, stb.).
A vagyon elleni bĦncselekmények sértettjei gyakran voltak idĘs emberek, akik a korukból
adódó naivitás, figyelmetlenség miatt váltak sértetté, szinte gondolkodás nélkül mindenkit
beengednek a lakásukban, legyen az magát villanyóra leolvasónak mondó személy, vagy aki
csak egy pohár vizet kér.
Az elkövetĘi és sértetti oldalnál érdemes említést tenni a BüntetĘ Törvénykönyvben
megfogalmazott tevékeny megbánásról, az un. közvetítĘi eljárás intézményérĘl, ugyanis
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nem büntethetĘ, aki a személy elleni, közlekedési vagy vagyon elleni vétség vagy három évig
terjedĘ szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendĘ bĦntett elkövetését a vádemelésig
beismerte és közvetítĘi eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben a
bĦncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.
A törvény szerint a büntetés korlátlanul enyhíthetĘ abban az esetben, ha az elkövetĘ a fent
meghatározott bĦncselekmények esetében az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban
büntetendĘ bĦntett elkövetését a vádemelésig beismerte és közvetítĘi eljárás keretében a
sértett által elfogadott módon és mértékben a bĦncselekménnyel okozott sérelmet jóvátette.
Mind a sértetti, mind az elkövetĘi oldal egyre inkább igyekszik élni e törvény adta
lehetĘséggel, azonban azt, hogy az ügy közvetítĘi eljárásra kerül-e, az illetékes ügyészség
vezetĘje dönti el.
A bĦnügyi tevékenységen kívül a szervekre háruló egyéb feladatok:
A bĦnügyi tevékenységen belül kell értékelnem a közigazgatás körben végzett rendkívüli
halálesetek vizsgálatát és az eltĦnt személyek kapcsán végzett tevékenységet. A rendkívüli
haláleseteket, az abban lefolytatott eljárásokat a Balassagyarmati Járási Ügyészség az éves
tervének megfelelĘen rendszeresen ellenĘrzi. Az ellenĘrzések során törvénysértést nem
állapított meg.
BĦnmegelĘzés és áldozatvédelmi tevékenységre kiemelt figyelmet fordítva végrehajtottuk
azon feladatokat, amelyeket részünkre meghatároztak. DöntĘ megelĘzési tevékenységet
fordítottunk az idĘskorúak, áldozatta válásának a megakadályozásában és mindezek alapján
az évben is, együttmĦködtünk a helyi önkormányzatokkal, idĘskorúak gondozásában
résztvevĘkkel.
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2. A bĦnüldözĘ munka értékelése

2. 1 A nyomozáseredményességi mutatóalakulása

A nyomozáseredményességi mutatónkban benne van a rendĘrkapitányság teljes állományának
becsületes, lelkiismeretes munkája, a mutatók az országos és megyei átlag felett vannak több
éve folyamatosan. ( Rétság RendĘrkapitányság eredményessége 2013. évben: 60.11 % )
A közterületen elkövetett bĦncselekmények vonatkozásában a nyomozáseredményességi
mutató összességében folyamatosan emelkedik, 2013-ban a megyében magasan a legjobb
eredményt értük el a 76,92 %-os mutatóval.
Ezen bĦncselekmény kategórián belül a kiemelt bĦncselekmények vonatkozásában is hasonló
eredményt produkáltunk a 71,23 %-os eredménnyel.
A vagyon elleni bĦncselekményeken belül a lopások felderítési mutatója összességében nem
jelentĘs csökkenést mutat, azonban ezen kategórián belül a lakásbetörések eredménye 42,86
%-ról 54,36 %-ra emelkedett, az ilyen jellegĦ bĦncselekmények ismeretlen elkövetĘit
többnyire sikerült felderíteni.
Az értékelt idĘszakban új módszert, eszközt nem alkalmazott a bĦnügyi állomány a felderítĘ
munka során. A klasszikus kriminalisztikai eszközöket, módszereket alkalmaztuk. A
felgyorsult információáramlás útján tudunk olyan kapitányságokat megkeresni, akik
segítséget tudnak nyújtani az ismeretlen elkövetĘ, elkövetĘk személyének felderítésében.
2.2 Közigazgatási jogkörben végzett munka
Illetékességi területünkön a büntetĘeljárások mellett több ezer általános ügyben jártunk el.
A rendkívüli halálesetek vonatkozásában törekedtünk az intézkedések gyors, zökkenĘmentes,
szakszerĦ végrehajtására. Az illetékességi területünkön azonosítatlan holttestet nem
regisztráltunk.
Az eltĦnt személyek vonatkozásában folytatott eljárások során a felkutatására tett
intézkedések (körözések elrendelése, külsĘ szervek megkeresése, lakcímellenĘrzések, stb.)
minden esetben eredményre vezettek.
Hatóságunk elĘtt jelenleg is folyamatban van, a nagyszámú gyanúsítottat érintĘ 103/2013 bü
számú nyomozás. A nyomozást 2011. év óta folyik a Btk. 274. § (1) bekezdés c.) pontja
szerint minĘsülĘ közokirat-hamisítás bĦntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt,
amely szorosan kapcsolatban áll más hatóság ( NNI) elĘtt vesztegetés miatt folyamatban lévĘ
eljárással.
A 2014. évet is érintĘ kiemelt ügy kapitányságunkon még a 129/2013 bü. K.A. feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, mert 2013.01.23.-án interneten rendelt egy laptopot, melyért 2013.
02.04-én 10.000,- Ft elĘleget átutalt, azonban a laptopot azóta sem kapta meg, s az eladóval

7

sem tudta felvenni a kapcsolatot. Az ügyben az elkövetĘ személye felderítésre került, aki
beismerĘ vallomást tett és segíti a nyomozást. A várható sértettek száma 110 fĘ.
Uzsora bĦncselekmény tekintetében 2013. évben mindössze 1 esetben indult nyomozás a
95/2013 bü. számon. Az ügyet vádemelési javaslattal adtuk le az ügyészség felé, azonban a
nagyszámú személyi bizonyíték ellenére az ügyet az ügyészség bizonyítottság hiányában
megszüntette. ( Igaz a házkutatás során tárgyi bizonyítási eszközt nem sikerült beszerezni)
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok
A Rétsági rendĘrkapitányság Rendészeti Osztály állományán belül 2012. évben került
létrehozásra az ElĘkészítĘ Csoport. Ez a csoport folytatja le a szabálysértési törvényben
meghatározott elzárással is büntethetĘ szabálysértések bíróság elĘtti elĘkészítĘ eljárását,
valamint a bíróság elĘtt képviseli a rendĘrséget.
A csoport állománya 161 esetben folytatott szabálysértési elĘkészítĘ eljárást, melybĘl
gyorsított eljárás lefolytatására 15 esetben került sor.
A gyorsított eljárások során 26 fĘ Ęrizetbe vételére került sor, 25 személyt tulajdon elleni
szabálysértés, 1 személyt ideiglenes megelĘzĘ távoltartás szabályainak megszegése miatt
vettünk Ęrizetbe.
23 fĘvel szemben – elzárással sújtható szabálysértés elkövetése miatt – 655.000 Ft helyszíni
bírságot szabtunk ki.
4. Közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások
A Rétsági RendĘrkapitányság mĦködési területét kettészeli a 2. számú nemzetközi
fĘközlekedési útvonal. A mĦködési területet érinti a 22. számú út, a településeket alsórendĦ
útvonalhálózat köti össze.
A terület közlekedésbiztonsági helyzetét a 2. számú fĘútvonal befolyásolja jelentĘsen, hiszen
annak minĘsége csábít a gyorshajtásra, mely az egyik fĘ baleseti ok.
Az úthálózat nagy része erdĘs területek mellett húzódik, melyekrĘl az átvonuló vadak
okoznak problémát, 2013-ban 17 vadelütéses anyagi káros baleset következett be.
A tudomásunkra jutott anyagi káros balesetek száma csökkent, azonban egyre több esetben
találkozunk olyan esettel, hogy a helyszínen a felek nem tudnak megegyezni a felelĘsség
kérdésében, ezért rendĘrt hívnak, ez betudható annak is, hogy a jármĦvekben keletkezett „kis”
mértékĦ kár is nagy anyagi vonzattal jár. MegfigyelhetĘ, hogy a korábbi „gyakorlattól”
eltérĘen szinte minden kisebb, csak anyagi kárral járó balesetet bejelentenek.
2013-ban az úthálózatban, infrastruktúrában jelentĘs változás nem történt.
A 2. számú fĘúton a túlsúlyos nehézgépjármĦvek hatékony ellenĘrzésére, illetve a
közúthálózat védelme érdekében az év során közúti mérĘállomás kiépítésére került sor, mely
a korábban Parassapusztán üzemelĘ mérĘállomást váltotta ki.
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Az év során történt útfelújítási munkák ellenére is 26 esetben érkezett kátyúkárral kapcsolatos
bejelentés a kapitányságra.
Közlekedésrendészeti tevékenység értékelése
Közúti közlekedési balesetek alakulása
A közlekedési balesetek alakulása a 2012. évhez képest kis mértékben romló tendenciát
mutat, 11 %-os növekedés figyelhetĘ meg.
2013. évben személyi sérülésessel járó baleset 27 esetben következett be, ez az elĘzĘ évhez
képest változatlan. Sajnálatos tény viszont, hogy amíg a könnyĦ sérüléses balesetek száma
nem változott (16 eset), a súlyos sérüléssel járó balesetek pedig csökkentek (2012-ben 11,
2013-ban 9 eset /-18 %/ ), a kapitányság mĦködési területén két esetben is történt halálos
kimenetelĦ közlekedési baleset, amely a 2012-es év során nem történt.
A balesetek bekövetkezésének fĘ oka a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az országos
viszonylatban is kimutatott gyorshajtás, emellett a kanyarodás, az elĘzés és az elsĘbbségadás
szabályainak megszegése szerepel a fĘ kiváltó okok között.
A gyorshajtások megelĘzését és szankcionálását saját hatáskörben megoldani nem tudjuk,
mivel sebességmérĘ készülékkel a RendĘrkapitányság nem rendelkezik. Azonban megyei
elrendelésĦ fokozott ellenĘrzés keretében a Balassagyarmati és a Váci RK
közlekedésrendészeti állományának bevonásával a második félévben rendszeresen, valamint
eseti jelleggel a Dunakeszi RK-val együttmĦködve gyakoribbá váltak a sebességmérések.
A közlekedési balesetekkel kapcsolatosan ittasság 5 esetben volt kimutatható. Az ittas vezetĘk
kiszĦrése érdekében minden jármĦvezetĘvel szemben alkoholszondát alkalmazunk. Azonban
a területünk sajátossága miatt egyre nehezebb tetten érni az ittasan vezetĘket, hála a
technikának /mobiltelefon/, de ez a megelĘzést teszi hatékonyabbá. Arra gondolok, hogy ha a
rendĘrautót meglátják a kis falukban, azonnal megindul a hírlánc és inkább a szeszesital
fogyasztók gyalogosan mennek haza, de a megelĘzés hatékonyabb és eredményesebb, mint a
tettenérés.
Az ittas vezetések és az anyagi káros balesetek megelĘzése érdekében heti 1-1 alkalommal,
szomszéd kapitánysággal közösen havonta 1 alkalommal tartunk fokozott ellenĘrzést.
5. Az illegális migráció helyzete
A Rétsági RendĘrkapitányság határszakasszal nem rendelkezik, ez azonban nem jelenti azt,
hogy nincs teendĘnk az illegális migrációval kapcsolatba hozható tevékenységgel.
A feladatok végrehajtása érdekében a 8/2010. IRM-SZSZM-PM-KHEM együttes utasításban
meghatározott, illegális migrációval kapcsolatos feladatokat a 2013. évre kiadott NMRFK
Végrehajtási Terve alapján hajtottuk végre. A társhatósággal közös szolgálatok során a 2.
számú fĘútvonal forgalmát, valamint a kereskedelmi egységeket ellenĘriztük. Rendszeresen
részt vettünk a központi tervezésĦ akciókban a polgárĘrséggel közösen. Illegális migrációval
kapcsolatos jogsértés feltárására nem került sor.

9

II. A RÉTSÁGI RENDėRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS
FELADATOK
II/1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és kiemelt idegenforgalmi területek
biztonsága.
A közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása, ezen belül a
közterületi járĘrszolgálat a rendĘrség egyik alapvetĘ feladata, és egyben a rendĘri
tevékenység klasszikus, meghatározó eleme.
A közterületen megjelenĘ, intézkedĘ rendĘr tevékenységét mindig megkülönböztetett
figyelem kíséri, megítélése szinte csillapítás nélkül transzformálódik a rendĘrség egészének
megítéléséhez.
A közbiztonság fenntartásának, a bĦnözés elleni küzdelemnek, a közterület rendjének és a
lakosság biztonságérzetének egyik legfontosabb láncszeme az aktív egyenruhás rendĘrök
folyamatos közterületi jelenléte, az igazoltató-szĦrĘ tevékenység végzése, a bekövetkezett
eseményekre történĘ gyors, szakszerĦ és kulturált reagálás.
Az osztály fĘ célkitĦzése: a lakosság biztonságérzetének növelése, a közterületi szolgálat
erĘsítésével a közterület rendjének fenntartása.
A kapitányságunkon a járĘri állomány váltásos, a körzeti megbízotti állomány vezényléses
szolgálati idĘrendszerben tevékenykedik, mely a jelenlegi létszámviszonyok mellett
alapszinten biztosítja az állomány megfelelĘ térbeni és idĘbeni történĘ elosztását, az erĘk
összehangolását és a rendelkezésre álló technikai eszközök hely, idĘ szerinti
megoszthatóságának lehetĘségét. Emellett biztosítja a közterületi szolgálat folyamatos,
elégséges szintĦ szervezését.
A közterületi szolgálatot ellátó állomány átlag életkora, illetve a végrehajtói tapasztalata
alacsonynak mondható. Lényegesen nehezebb megoldani azt, hogy a fiatal kollégák olyan
tapasztaltabb, jól képzett rendĘrök mellé kerüljenek beosztásra, akik elĘsegíthetik szakmai
fejlĘdésüket.
A közterületi szolgálat folyamatosságát, 2 fĘs gépkocsizó járĘr jeleníti meg. A
szolgálatteljesítés módja döntĘ többségében gépkocsival, illetve kisebb részben kombináltan
(gépkocsi – gyalogos szolgálat) történik.
A járĘrszolgálat reagáló képessége a bekövetkezett eseményekre, jó színvonalúra értékelhetĘ,
a bejelentéseket követĘen az ügyeleti szolgálat a járĘri állományt megfelelĘ információkkal
látta el és indította útba a helyszínekre.
Hosszabb idĘ a bejelentés és a helyszínre érkezés között azokban az esetekben telt el, amikor
a szolgálatban lévĘ állomány létszáma kisebb volt, mint amennyi a mĦködési terület jellemzĘi
alapján szükséges lett volna.
A fentieket összefoglalva fĘ célkitĦzés, hogy továbbra is tartani kell az állomány intézkedési
aktivitását, csökkenteni kell a közterületen elkövetett bĦncselekmények számát. Az egymás
mellett párhuzamosan közterületen tevékenykedĘk munkáját jobban össze kell hangolni, a
jobb munkamegosztás, az erĘk és eszközök ésszerĦbb felhasználása érdekében.
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A látható rendĘrség és a polgárokkal való közvetlen kapcsolat megteremtését segíti elĘ az,
hogy a rendĘreink a közterületi szolgálat ellátása során jelenlétükkel és tevékenységük alapján
továbbra is a megelĘzést, az állampolgáraink áldozattá válástól való félelmének csökkentését
szolgálja, illetve azt, hogy a közúti közlekedés biztonsága folyamatosan javuljon.
Ezen cél elérését, a gyakoribb gyalogos közterületi járĘr szolgálat, illetve a körzeti
megbízottak közterületi szolgálatainak növekedésével próbáljuk megvalósítani.
A rendĘrségbe vetett bizalom és emberekkel minél szélesebb körĦ kapcsolat kialakításában
fontos szerepet szánunk körzeti megbízottainknak, akik a város mellett a kisebb településeken
is, a legfontosabb láncszemet alkotják a lakosság és a rendĘrség között.
A bĦnügyi helyzettel kapcsolatos elemzĘ-értékelĘ tevékenység végzése valamennyi
szakterület vonatkozásában kiemelt feladat.
A közterületi szolgálatok szervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk az elemzĘ-értékelĘ
munka során levont következtetésekre, tapasztalatokra, korábbi jogsértések, elkövetĘk,
helyszínek jellemzĘire. Az ilyen irányú tevékenység valamennyi parancsnok, beosztott
parancsnok részére fontos feladat.
Az elĘbbiek során említett feladatokhoz – figyelemmel azok minĘségére, fontosságára – a
rendelkezésre álló erĘket, eszközöket átcsoportosítjuk, az eredményes végrehajtás érdekében.
A közterületi jelenlétet, az adott létszámkerethez igazodva, a korábbi évekhez hasonlóan
megfelelĘ szinten tudtuk tartani, a közterületi bĦnözés terén, a bekövetkezett jogsértĘ
cselekmények számát tekintve lényeges változásról nem számolhatunk be.
A kapitányság szakmai eredményessége jónak mondható, csökkent a közterületi
bĦncselekmények száma is, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzete a felmérések
alapján, illetékességi területünkön az átlagtól jelentĘsen jobb.
A bekövetkezett jogsértések, tendenciák elemzése-értékelése folyamatos, amelyekbĘl levont
következtetések alapján továbbra is törekednünk kell a legjobb, leghatékonyabb gyakorlat
kialakítására az illetékességi terület közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében.
A kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága:
Az illetékességi területünkön 4 község /DiósjenĘ, Bánk, Kétbodony és NĘtincs/ 1 város
/Rétság/ érintett jelentĘsebben az idegenforgalom által. Ezen települések rendelkeznek
nagyobb üdülĘövezetekkel, valamint Rétság városon halad át a 2 számú nemzetközi
fĘútvonal. A nyári hónapokban a közterületi szolgálat is e területekre koncentrálódik,
biztosítva az üdülĘk illetve az idelátogatók zavartalan pihenését. Az idegenforgalmi szezonra
külön útiránytervek készültek, figyelembe véve a területek sajátosságait. Fokozott közterületi
jelenlét eredményeként kirívó bĦncselekmény, illetve olyan közterület rendjét érintĘ
cselekmény nem volt, mely negatívan befolyásolta volna a pihenésre vágyók hangulatát.
A Rétsági RendĘrkapitányság földrajzi elhelyezkedésébĘl adódóan határszakasszal nem
rendelkezik.
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II/2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala
Rétsági RendĘrkapitányság rendészeti feladatokat végrehajtó osztályán az elmúlt év folyamán
több változás is történt.
2013. február hónaptól a rendĘrség szervezeti egységei tipizálásának eredményképpen
megszĦnt a Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti Osztály, valamint az önálló jogállású
igazgatásrendészeti alosztály, a két szervezeti elem egy egységet képez, Rendészeti Osztály
néven mĦködik tovább. Az osztályokon belül létrehozásra kerültek alosztályok.
Ezt követĘen 2013. november 16-tól egy újabb jelentĘs változás történt, ekkortól ugyanis
beindította mĦködését a fĘkapitányság Tevékenység-irányatási Központja. Ez több okból is
jelentés változás, a legmarkánsabb az, hogy a rendĘrkapitányságon megszĦnt az ügyeleti
szolgálat, az ügyeletesek a továbbiakban szolgálatirányítói tevékenységet látnak el.
Ez a változás érezhetĘ leginkább a lakosság szempontjából, hiszen a kapitányság
telefonközpontja csak hivatali munkaidĘben fogad hívásokat, a fennmaradó idĘben
valamennyi hívás a TIK-be érkezik, ott történik a bejelentések fogadása és az arra történĘ
intézkedés is.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a területen így nem maradt rendĘr, ez annyiban
változás, hogy egy irányítási központból történik a teljes megye irányítása.
Az ORFK jóváhagyásával a kapitányságunk illetékességi területét 5 KMB Csoport fedi le,
melyek az alábbiak:
DiósjenĘ székhely, ide tartozik a székhelyen kívül Nógrád, Berkenye és SzendehelyKatalinpuszta települések.
Nagyoroszi székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Borsosberény, Tolmács,
Horpács és Pusztaberki települések.
Romhány székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Bánk, Kétbodony, Szente és
Kisecset települések.
Alsópetény székhely, ide tartozik a székhely településen kívül FelsĘpetény, ėsagárd, Keszeg,
Nézsa, Legénd és Nógrádsáp települések.
Szátok székhely, ide tartozik a székhely településen kívül Tereske település.
Az öt csoportban 14 KMB statusz van rendszeresítve.
2013. évben a Körzeti megbízotti állomány november hónapig teljes mértékben feltöltött volt,
a novemberi távozást követĘen fennmaradt egy üres statusz feltöltése 2014. márciusban
megtörtént, így jelenleg ismét teljes a létszám.
2013. júliusától a járĘr állomány egy része az e-útdíjjal kapcsolatos feladatok végrehajtásában
vesz részt, azonban hiányuk az eredményekben negatívan nem jelenik meg. A szomszédos
KMB csoportok a hatékonyabb munkavégzés érdekében egymás területét átfogva
rendszeresen közös szolgálati csoportokba vannak vezényelve, mely során KMB
csoportvezetĘ koordinálja a szolgálatot.
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A KMB szolgálatok tervezésénél figyelembe veszik az egyéb közrendvédelmi és a bĦnügyi
szolgálati ágak vezénylését is, így nagy részben állandó jelenlét biztosítható minden
településen. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a megyében mĦködĘ polgárĘr szervezetek is.
A fentiek alapján a rendĘri jelenlét teljes idĘbeli lefedettsége megoldott, az elmúlt évekhez
képest javult.
Ezeken a területeken is, ha a közbiztonsági helyzet úgy kívánja, rendszeresen szolgálati
átfedéssel más szolgálati ágak bevonásával biztosítani kell a folyamatos rendĘri jelenlétet.
CélkitĦzéseink között szerepel az egyenruhás rendĘri állomány szemléletmódjának további
alakítása, ezzel együtt intézkedési kultúrájának megváltoztatása.
A büntetés centrikus fellépés helyett a tisztességes, becsületes állampolgárokkal történĘ
kommunikáción alapuló, szolgáltatás orientált közterületi szolgálatot akarjuk továbbra is
megvalósítani.
A közterületi szolgálatot ellátó állomány, jellemzĘen fiatal, de intézkedési készsége és
aktivitása kisebb-nagyobb megtorpanásokkal megfelelĘ.
Az év során foganatosított egyes intézkedési nemek számában bekövetkezett csökkenés –
mely minimálisnak tekinthetĘ - annak is köszönhetĘ, hogy alap jogszabályok változtak meg
teljességben, az ehhez történĘ alkalmazkodás és az új szabályok elsajátítása idĘt vesz igénybe.
A Ket. hatálya alá tartozó jogsértés elkövetésekor alkalmazható közigazgatási bírságok
mértéke, a szankcionálás mikéntjének változása (nem alkalmazható figyelmeztetés,
helyszínbírság, nincs mérlegelési lehetĘség, csak a jogszabályban megállapított összeg
szabható ki), illetve a médiában (sajtó, TV, újság) való széles körĦ propagálása a jogsértések
elkövetése kapcsán nagyobb visszatartó erĘt jelentett, megállapítható, hogy az állampolgárok
jogkövetĘbbé váltak.
Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével egyes szabálysértésekre kötelezĘ mértékĦ
helyszíni bírság került megállapításra.
Az elkövetkezĘ években kiemelt célként kell, hogy jelentkezzen az ittas jármĦvezetĘk
kiszĦrése.
A közterületi szolgálatot ellátó állomány az intézkedések során, az esetek döntĘ többségében
a helyszínen bírsággal sújtotta a szabálysértést elkövetĘ személyeket, és a feljelentés
intézményével csak abban az esetben élt, amennyiben durva, kiemelt szabálysértésrĘl volt
szó, illetve az intézkedés alá vont a felajánlott helyszíni bírságot nem fogadta el.
Megjegyezni kívánom, hogy az intézkedések számszerĦségi adatai nem igazán tükrözik a
közrend-közbiztonság javítása érdekében kifejtett munkát, hiszen ebben a szóbeli
figyelmeztetések, propaganda tevékenységek és az egyéb ilyen jellegĦ tevékenységek nem
jelentkeznek.
Az elmúlt idĘszakban számos új feladat, közbiztonság javítását szolgáló program került
bevezetésre, amely jelentĘsen befolyásolta a közterületi szolgálatellátás, az intézkedési
aktivitás mutatóit.
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A közrendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonysága (tett intézkedések száma és azok
eredményei)
A végrehajtó állomány intézkedéseinek fĘbb elemeit vizsgálva az alábbiak tapasztalhatóak:
Az állomány intézkedési aktivitása jónak mondható, az intézkedések számában jelentĘs
mértékĦ eltérés nem mutatkozik, enyhe emelkedés látszik.
Szabálysértési feljelentések
A szabálysértési feljelentések és a közigazgatási eljárások száma növekvĘ tendenciát mutat.
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Helyszíni bírság
A vizsgált idĘszakában 1.107 fĘvel szemben, 12.565.000 Ft. összegben került sor helyszíni
bírság kiszabására. A helyszíni bírságok számában minimális csökkenés mutatható ki,
ugyanez nem mondható el a kiszabott bírság összegében.

Személyes szabadságot korlátozó intézkedések
Személyes szabadságot korlátozó intézkedések számának alakulásában megállapítható, hogy
az elfogások száma 318%-al, az elĘállítások száma 10,5%-al nĘtt az elmúlt évhez képest
Az elrendelt elĘvezetések száma is növekedett, melynek 68 %-a került végrehajtásra.
A személyes szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatosan panasz nem
érkezett, jog- és szakszerĦségük minden esetben kivizsgálásra kerültek, valamennyi
végrehajtott intézkedés jog- és szakszerĦ volt, arányban állt az intézkedés céljával. A Nógrád
Megyei FĘügyészség részérĘl végrehajtott ellenĘrzések hiányosságot nem tártak fel.
Valamennyi személyes szabadságot korlátozó intézkedés vonatkozásában jelentĘs javulás
állapítható meg.
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II.3. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása
A Rétsági RendĘrkapitányság illetékességi területén a települések a korábbi intézkedési
tervben foglaltak alapján besorolásra kerültek. A besorolás a 2013. április 19-én megtartott
KIEF ülésen került meghatározásra, mely szerint kiemelten veszélyeztetett település nincs,
veszélyeztetett kategóriába három települést soroltunk be.
Ezek: Romhány, Szátok, DiósjenĘ
Az ülésen az illetékességi terület polgármesterei, Kisebbségi Önkormányzatok VezetĘi vettek
részt. Az általunk végzett elemzĘ-értékelĘ tevékenység, valamint a Polgármesterek
véleményének figyelembe vételével történt a besorolás, mely jelenleg is aktuális. A megtartott
KIEF ülésen valamint a Polgármesterekkel való rendszeres kapcsolattartás során, olyan
információ nem merült fel ami indokolta volna a besorolás megváltoztatását.
A közterületi szolgálatot összehangoló értekezlet keretében havi rendszerességgel
felülvizsgáljuk a települések besorolását.
Szátokon az ott élĘ kisebbség magatartása, Romhányban szintén a szátoki kisebbség
szórakozása során tanúsított magatartás, DiósjenĘn a Börzsöny hegység és azon belül az erdĘs
területen elkövetett jogsértések / falopás / indokolják a veszélyeztetett kategóriába sorolást.
Nagyobb kiterjedésĦ hétvégi házas területtel DiósjenĘ, Bánk és a Romhányhoz közeli
Kétbodony község rendelkezik. Pénzintézet a nagyobb településeken, Rétságon, DiósjenĘn,
Nagyorosziban, NĘtincsen és Nézsán található. Rétságon OTP fiók és 2 takarékszövetkezeti
fiók, a többi településen takarékszövetkezeti fiók üzemel.
A három községet heti 3 alkalommal vonjuk ellenĘrzés alá, az ellenĘrzés idĘpontját és napját
mindig az aktuális közbiztonsági helyzetnek megfelelĘen határozzuk meg. Ezen túl a
Készenléti RendĘrségtĘl az év folyamán rendszeresen igényeltünk segítséget, melynek során
84 fĘ 370 órában látott el szolgálatot, fĘleg a veszélyeztetett településeken. A szolgálatot
ellátó állomány gépkocsival, gyalogosan, lóval és szolgálati kutyával látta el a meghatározott
feladatokat.
A feladatok végrehajtása során a visszaérkezett jelzések pozitívak voltak.
A kormányzati szinten megalkotott, a bĦnözés kezelését szolgáló új koncepció rávilágított
arra, hogy a bĦnözéssel szemben ugyan szükség van rendĘrségre, de e küzdelembe napi
szinten be kell vonni a társadalmi szervezeteket, önkormányzatokat, polgárĘrséget,
társhatóságokat és nem utolsó sorban az állampolgárokat is.
Ennek alapjául jött létre a kistérségi egyeztetĘ fórumok rendszere, ahol az érintettek
rendszeres értekezleteket, megbeszéléseket, egyeztetéseket végezhetnek a szükséges
közbiztonság javítását szolgáló intézkedések, bĦnmegelĘzési feladatok kidolgozására,
végrehajtására, lakosságot érintĘ problémákra.
Az egyeztetĘ fórumok megalakításának fĘbb célja volt csökkenteni a bĦnalkalmakat - növelni
annak valószínĦségét, hogy a bĦnelkövetĘket megbüntetik - redukálni kell a
bĦncselekményekbĘl származó haszonszerzés lehetĘségeit - csökkenteni a környezeti
tényezĘk azon hatását, amelyek következményeképpen valaki a bĦnözés világába kerülhet csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát - növelni kell az emberek biztonságérzetét.
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2013. évtĘl a Járási Közbiztonsági EgyeztetĘ Fórumot évi egy alkalommal Nógrád Megyei
RendĘr-fĘkapitányság vezetĘje tartja.
Párhuzamosan kerül végrehajtásra az un. „Zéró Tolerancia” elnevezésĦ program, amely
szintén új elemként jelentkezett a közterületi szolgálatellátás során, kiemelt hangsúlyt
helyezve a lakosságot irritáló, biztonságérzetét negatívan befolyásoló jelenségek elleni
egyidejĦ és azonos intenzitású, zéró toleranciával való hatósági fellépésre, felhasználva a
bĦnüldözés és egyéb jogi megoldások által biztosított eszközöket.
II.4. A rendezvénybiztosítások, a csapaterĘs tevékenység tapasztalatai, az
együttmĦködés helyzete a rendezĘ szervezetekkel, az ideiglenes csapaszolgálati századok
helyzete
Az illetékességi területünkön megrendezésre kerülĘ rendezvényeket felügyeleti szolgálat
keretében biztosítjuk, olyan mértékĦ rendezvény nem került megrendezésre, melyre külön
tervet kellett volna készíteni. A rendezvények szervezĘivel kialakult kapcsolat jó, a rendĘri
szempontból releváns információkat minden esetben rendelkezésünkre bocsátják.
Nagyobb rendezvénysorozat a már hosszú évek óta megtartásra kerülĘ „Bánki Nyár”,
valamint az utóbbi években több településen rendeznek meg 2 – 3 napos rendezvényeket,
melyek akár több ezres látogatót vonzanak, ezek közül a legnagyobb tömeget vonzó esemény
a Kétbodonyban megrendezésre került „Szilvafesztivál”.
A rendezvények ellenĘrzése során rendbontás, garázda jellegĦ magatartásról bejelentés nem
érkezett és a tudomásunkra sem jutott.
2013. évben az 1989. évi III. tv. hatálya alá tartozó rendezvény megtartására két esetben
került sor Romhány községben.
A rendezvények megtartását megelĘzĘ elĘkészítĘ eljárást, a tárgyalásokat a Rendészeti
OsztályvezetĘ által kijelölt személy végzi, javaslatára a döntést a RendĘrkapitány hozza meg.
Rendezvény megtiltására nem került sor.
II.5. Körzeti Megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Körzeti megbízottak a RendĘrkapitányság területén 5 csoportban látnak el szolgálatot, a
Nagyoroszi, DiósjenĘ, Alsópetény és Romhány székhelyĦ KMB csoport állománytábla
szerinti státusza 3 – 3 fĘ, a Szátok székhelyĦ KMB csoport állománytábla szerinti státusza 2
fĘ, összesen 14 fĘ.
2013. év elejét a teljes KMB állománytábla feltöltött volt. 2013. november 1-vel 1 fĘ körzeti
megbízott áthelyezésre került a Balassagyarmati RendĘrkapitányság állományába, pótlása
megtörtént. 2013. november 16-val a TIK beindulásával 1 fĘ körzeti megbízott
szolgálatparancsnoki státuszra került, pótlása 2014. március 01-ével megtörtént.
A körzeti megbízottak szolgálatukat a RendĘrkapitányságon kezdik és fejezik be.
Minden csoport székhelyén rendelkezik az önkormányzat által biztosított irodával, azonban
csak 3 irodán mĦködik számítógép, a NEO rendszer végpontja egyik irodában sincs kiépítve.
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Az informatikai infrastruktúra hiányosságai miatt az adminisztrációs munka feldolgozó része
nagymértékben elvonja a körzeti megbízottat a saját területérĘl, illetve a közterületen
teljesítendĘ szolgálattól, ami tulajdonképpen az elsĘdleges feladata lenne a körzeti
megbízottnak, emiatt az információgyĦjtés és a lakosság történĘ kapcsolattartás szenved
csorbát.
A körzeti megbízottak által feldolgozott bĦnügyek száma az utóbbi években folyamatos
csökkenést mutatott, majd az év végére a meghatározottak szerint már nem dolgoztak fel
ügyeket a körzeti megbízottak. Ez nem jelenti azt, hogy bĦnöldözĘ tevékenységet nem
folytatnak, hanem azt jelenti, hogy ezzel több idĘt tudnak az illetékességi területükön tölteni,
a bekövetkezett bĦncselekményekkel kapcsolatosan információt gyĦjteni, valamint megelĘzĘ
tevékenységet folytatni.
Ideiglenes megelĘzĘ távoltartást 4 esetben alkalmaztunk.
A körzeti megbízottak a veszélyeztetett településeken heti három alkalommal KKBR fokozott
ellenĘrzés végrehajtásában, valamint az ittas vezetések és az anyagi káros balesetek
megelĘzésére irányuló valamint sebességméréses fokozott ellenĘrzésben heti két alkalommal
vesznek részt.
1 fĘ körzeti megbízott rendelkezik szolgálati járĘr kutyával, a szolgálati kutya a nagyobb
rendezvények, fokozott ellenĘrzések során valamint napi szolgálatban kerül igénybevételre.
Az illetékességi területünkön lévĘ 25 településbĘl 15 településen mĦködik PolgárĘr egyesület.
Valamennyi egyesület megkötötte az együttmĦködési megállapodást a Nógrád Megyei
RendĘr-fĘkapitánysággal. Rendszeresen látnak el a körzeti megbízottakkal közös
szolgálatokat, melyek fĘként a nagyobb rendezvények zavartalan lebonyolításában nyilvánul
meg. Rendszeresen kapunk részükrĘl használható információkat, melyek alapján
szabálysértés vagy bĦncselekmény elkövetĘje válik ismertté.
A körzeti megbízottak a falopások megelĘzése, az elkövetĘk elfogása érdekében a
területünkön lévĘ erdészetek, erdĘbirtokosságok erdészeivel közös szolgálatot láttak el.
II.6. Ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ kialakításának helyzete
A Rétsági RendĘrkapitányságon az ügyeleti szolgálat a Közrendvédelmi és
közlekedésrendészeti Osztályon belül csoportként 2013. 02.01-ig mĦködött, majd a szervezeti
átalakulást követĘen a 4 fĘ ügyeletes a rendészeti osztályvezetĘ közvetlen irányítása alá
került.
2013. novemberben megkezdte mĦködését a Nógrád Megyei RendĘr-fĘkapitányság
Tevékenységirányítási Központja, melyhez 2013. november 16-án kapcsolódtunk. EttĘl az
idĘponttól kezdve az ügyeleti szolgálat megszĦnt, a közterületi szolgálat irányítása
szolgálatirányítói rendszerben történik.
A központ mĦködése a RendĘrkapitányság mĦködésében és a reagálási idĘben nem okoz
problémát.
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II.7. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése (szabálysértési eljárás, engedélyezés,
kábítószer-rendészeti) fĘbb mérĘszámai, a változás okai

Szabálysértési eljárások
A szabálysértési feljelentések számának csökkenése évrĘl-évre folyamatosan megfigyelhetĘ,
melynek oka már évek óta az objektív felelĘsség miatt folytatott közigazgatási eljárások
számának növekedése, valamint az egyik legjellemzĘbb szabályszegés, a biztonsági öv
használatának elmulasztása miatti közigazgatási eljárások számának növekedése. A 2012.
április 15-ével bevezetett új szabálysértési törvény nagyobb teret enged a helyszíni
bírságolásnak. A FIX bírsággal sújtandó szabályszegéseknél a helyszíni bírság összege „csak”
a fele a szabálysértési eljárás során kötelezĘen kiszabandó bírságnak, így szabálysértést
elkövetĘ személy a bírság felét fizeti, amennyiben a helyszíni bírságot választja. Ezáltal a
szabálysértési feljelentések száma tovább csökken.

2011 év

2012

2013 év

634 db

468 db

318 db

Közrend és közbiztonság elleni
szabálysértések

14

19

17

Közlekedési szabálysértés

754

461

336

Szabálysértési feljelentések

A szabálysértési törvény által bevezetett új jogintézmények, valamint a rövidebb eljárási
határidĘk miatt az eljárások gyorsabbak, hiszen a jogsértések jelentĘs része a helyszínen
szankcionálásra kerül. A végrehajtás hatékonyabbá vált azáltal, hogy az önkormányzat a
végrehajtásból kikerült, és közérdekĦ munka végzésére mindenkinek egyformán lehetĘsége
van, az önkormányzat nyújtotta lehetĘségtĘl függetlenül.
A pénzbírság kiszabását követĘen sokkal rövidebb idĘn belül kerül a bíróságra az ügy a
pénzbírság elzárásra történĘ átváltoztatása miatt, a legtöbb esetben a tárgyalást megelĘzĘen a
pénzbírság befizetésre kerül.
A szankcionálási gyakorlatunk az elmúlt évekhez képest jelentĘsen nem változott. A bírság
mértéke leginkább a FIX összegĦ bírságok miatt változott. A megszüntetések és
figyelmeztetések aránya az elĘzĘ évihez képest nem változott.
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Fegyverengedélyezési tevékenység
Illetékességi területünkön fegyvertartási engedéllyel rendelkezĘ személyek vadászat,
sportlövészet, munkavégzés céljából jogosultak.

Fegyvertartási engedéllyel
rendelkezĘ természetes személy
- természetes személy
- jogi személy
Fegyver megszerzésre beadott
kérelmek száma
- természetes személy
- jogi személy
Gáz- riasztó fegyver viselésére
beadott kérelmek száma:

2011. év
(fĘ)

2012. év
(fĘ)

2013. év
(fĘ)

274
2
(db)

252
3
(db)

291
3
(db)

33
0

33
0

86
0

(db)
9

(db)
10

(db)
7

Fegyver tárolóhely ellenĘrzését 69 esetben végeztük, mely jelentĘs részét a közrendvédelmi
állomány hajtotta végre, 5 esetben az igazgatásrendészet. Hiányosságot nem tártunk fel.
A Rétságon üzemelĘ Árpád Egylet lĘterét, valamint fegyvertárolási körülményeit három
alkalommal ellenĘriztük, hiányosságot nem tartunk fel.
Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység engedélyezése
A Rétsági RendĘrkapitányság illetékességi területén 2013 évben 418 fĘ rendelkezett személyés vagyonĘr igazolvánnyal, 32 egyéni és 1 társas vállalkozás engedéllyel. A vagyonĘr szakma
irányi kedv folyamatos, az ipari parkban és Budapesten is van lehetĘség munkát vállalni.
A benyújtott kérelmek száma évrĘl-évre csökken, ugyanis az igazolványok 5 évig érvényesek
és az elsĘ igazolványok 2006 évben kerültek kiadásra, így a dömpingszerĦ igazolványcsere
2011-ben történt.

Benyújtott kérelmek

2011. év

2012. év

2013. év

Személy- és vagyonĘr igazolvány

112

97

74

MĦködési engedély

31

12

5

Az éves ellenĘrzések kapcsán vagyonĘri cég mĦködési engedélyének visszavonására 1
esetben, egyéni vállalkozó mĦködési engedélyének visszavonására 1 esetben került sor.
Személy- és vagyonĘr helyszíni ellenĘrzését 17 esetben végeztük, mely során egy személyt
figyelmeztettünk.
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Közigazgatási bírság
A közigazgatási bírság adatainak összehasonlítása azért nehéz, mert bevezetése óta
folyamatosan változnak azok a jogsértések, melyek a kiszabását lehetĘvé teszik. A jogsértések
túlnyomó többsége biztonsági öv használatának elmulasztása.

Közigazgatási bírság összesen
Kiszabott bírság
Befizetett bírság
Fizetési hajlandóság

2011 év

2012 év

2013. év

388 db
5.580.000 Ft
2.700.000 Ft
48.3 %

412 db
7.486.000 Ft
4.368.000 Ft
58.3 %

502 db
6.895.000 Ft
4.221.591 Ft
61.2 %

A közigazgatási eljárások száma az aktív rendĘri intézkedéseknek köszönhetĘen 21.8 %-al
nĘtt az elmúlt évhez képest. Az ügyek száma a megye többi rendĘrkapitányságához képest
kimagaslóan magas.
A rendĘri intézkedések jog és szakszerĦsége, kényszerítĘ eszközök alkalmazásának
gyakorlata, a rendĘri intézkedések ellen bejelentett panaszok, a rendkívüli események
elbírálásának tapasztalatai
Az állomány intézkedései jog és szakszerĦek, az elĘforduló hibákat, folyamatosan javítjuk,
cél, hogy egy egységes struktúra alakuljon ki mind a jelentések, mind a feljelentések kapcsán.
Az osztály és állománygyĦlések keretében folyamatos képzést tartunk a szakmai, elméleti,
mind intézkedéstaktikai vonalon.
KényszerítĘ eszközök közül legtöbb esetben a bilincs, testi kényszer alkalmazására került sor,
vegyi eszközt, lĘfegyvert és rendĘrbotot nem alkalmaztunk.
A kényszerítĘ eszközök minden esetben törvényesen és megalapozottan, az arányosság
betartásával kerültek bevezetésre, alkalmazásuk miatt panasz nem érkezett.
A 2013. évben végrehajtott rendĘri intézkedésekkel kapcsolatban 6 esetben érkezett panasz,
amelybĘl egynek részben helyt adtunk, 2 esetben elkésettség, 3 esetben alaptalanság miatt
elutasításra került.
2013. évben rendkívüli esemény nem történt. LĘfegyverhasználatra nem került sor. A
rendĘrkapitányságon fogda nincs, az elĘállító helyiségben valamint az átkísérések során
rendkívüli esemény nem történt.
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II.8. BĦnmegelĘzés
A bĦnügyi osztály bĦnmegelĘzési elĘadója és a rendĘrkapitányság kiemelt fĘreferense végzi a
bĦnmegelĘzési tevékenységet.
Az elĘzĘ évekhez hasonlóan együttmĦködtünk az illetékességi területünkön lévĘ valamennyi
iktatási intézménnyel, gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhivatalokkal ifjúságvédelmi
feladatik maradéktalan betartása érdekében.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatalok és az idĘskorúak védelmére a D.A.D.A. és Ellenszer program oktatásával ill. a nyugdíjas klubokban történĘ bĦnmegelĘzési elĘadások
tartásával.
Folyamatban lévĘ programok:
A 2012/2013 és a 2013/2014 iskolai tanévhez igazodva a D.A.D.A. és ELLEN-SZER
programok, valamint eseti bĦnmegelĘzési órák megtartására a következĘk szerint került-kerül
sor.
2013. júniusában befejezĘdött programok:
ELLEN-SZER program:
Mikszáth KÉVIG Szakközépiskola Rétsági Tagozata 10. osztálya
DADA programok:
Rétsági Általános Iskola 7. osztály
Romhányi Általános iskola 8.o.

27 fĘ
28 fĘ
18 fĘ

2013. Ęszén kezdĘdött programok: ( a 2013/2014 iskolai tanévhez igazodva )
ELLEN-SZER program:
Mikszáth KÉVIG Szakközépiskola Rétsági Tagozata 10. osztálya
DADA programok:
Rétsági Általános Iskola 7./A osztály
Romhányi Általános iskola 7.o.
Nagyoroszi Általános Iskola 7.o.

28 fĘ
17 fĘ
15 fĘ
17 fĘ

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység során elmondható, hogy a D.A.D.A. programmal
kevés oktatási intézménybe jutunk el, a bĦnmegelĘzési programot nem csak egy képzett
vállalásával szükséges megoldani.
Az eseti bĦnmegelĘzési elĘadások tartására nagy hangsúlyt fektettünk, mivel a személyes
találkozások kapcsán adhatók át leghatékonyabban a bĦncselekmények megelĘzésre szolgáló
tanácsok. Az alábbiak szerint tartottuk elĘadásainkat:
- Eseti bĦnmegelĘzési elĘadások tartására a Tereskei, Borsosberényi általános iskolákban
került sor több alkalommal.
- Kábítószer fogyasztás megelĘzése céljából a középiskolában oktató pedagógusok részére
átadásra került NMRFK által biztosított tájékoztató.
- JelzĘrendszeri megbeszélésre került sor Borsosberényben, Romhányban és Szátokon, ahol a
KMB-sel együtt vettünk részt.
- Esetmegbeszélésen két alkalommal vettünk részt Borsosberény községben.
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- Esetmegbeszélésen vettünk részt a Rétsági Ált. Iskolában, tanulójuk kapcsán valamint szülĘi
értekezleten vettünk részt, adtunk tájékoztatás.
Tereskén roma gyermekek részére 3 osztályt érintve bĦn és baleset megelĘzési foglalkozástvetélkedĘt tartottunk a közlekedés elĘadóval és a kmb-sel együtt.
Kiemelt áldozati csoport az idĘsek korosztálya, részükre az alábbi helyeken került sor
elĘadásokra, személyes találkozásokra:
-

Kétbodony, IdĘsek Klubja
Nógrád IdĘsek Klubja,
Nógrád Napraforgó HagyományĘrzĘ és Szociális Egyesület,
Romhány, IdĘsek Otthona
DiósjenĘ, IdĘsek Klubja
Nagyoroszi, IdĘsek Klubja
Szendehely, település idĘsei részére
Alsópetény,
DiósjenĘ, falugyĦlésen részt vevĘ idĘsek részére
Rétság, Városi IdĘsek Klubja, Honvéd IdĘsek Klubja és a városban élĘ idĘsek részére
A NMRFK által szervezett továbbképzéseken több alkalommal részt vettünk.

2013. szeptember 01-tĘl a Mikszáth KÉVIG Szakközépiskola rétsági tagozatán is megkezdte
mĦködését az iskolai bĦnmegelĘzési tanácsadó, az iskola székhelye szerinti Balassagyarmati
RendĘrkapitányság állományából. A tanácsadóval a kapcsolatunk rendszeres.
II.9 EgyüttmĦködés
A Rétsági RendĘrkapitányság a Nógrád Megyei Kormányhivatal által kötött együttmĦködési
megállapodás alapján folyamatosan kapcsolatot tart és együttmĦködik a Hivatal feladat-és
hatáskörébe tartozó pártfogó felügyelĘi, áldozatvédelmi és bĦnmegelĘzési feladatok
teljesítése érdekben, elĘsegítve ezzel a bĦnügyi osztály nyomozati tevékenységének
eredményességét. Megállapítható, hogy a Rétsági RendĘrkapitányság és a Nógrád Megyei
Kormányhivatal együttmĦködése kiváló, a két szervezet közötti korábbi együttmĦködési
megállapodás alapján végrehajtott kapcsolattartás, közös munka nem csupán névleges. A
kormányhivatal értékelése alapján a rendĘrkapitányság vezetĘi és bĦnügyes kollégái a konkrét
ügyekben hatásosan mĦködnek együtt, pozitívan segítve egymás munkavégzését.
A kapitányság 2010. szeptemberében megkötött együttmĦködési megállapodások értelmében
2012. évben a RendĘrség Biztonságra NevelĘ Általános Iskolai Programjának szolgáltatása
Rétság városban valamint Tereske és Romhány településeken is folyamatos volt. Az általános
iskolákban a kiemelt fĘreferens felkészülten, elĘre egyeztetett foglalkozásokon rendszeres,
illetve iskolai rendezvényeken alkalomszerĦen foglalkozásokat tartott a D.A.D.A. program
ismereteinek széleskörĦ ismertetése és népszerĦsítése érdekében. 2012-ben is folytatódott a
Mikszáth KÉVIG Szakközépiskola Rétsági Tagozatának 10./RSZ. szakközépiskolai
osztályában az ELLEN-SZER elnevezésĦ középiskolai bĦnmegelĘzési program oktatása,
melyet szintén a hivatalvezetĘ végzett.
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A folyamatos kapcsolattartás jellemzi az évekkel ezelĘtt megkötött együttmĦködési
megállapodások alapján a Rétsági RendĘrkapitányság és az egyes települések Kisebbségi
Önkormányzatai (Alsópetény, Borsosberény, DiósjenĘ, Rétság, Szátok, Szendehely, Tereske,)
közötti hivatali kapcsolatot.
A Rétsági RendĘrkapitányság vezetĘinek kapcsolatát a területen illetékes helyi
önkormányzatokkal megfelelĘnek és hatékonynak tartom, eredményes és tartalmas
együttmĦködést alakítottunk ki az önkormányzati vezetĘkkel. 2014. évre egyik fĘ
célkitĦzésünk a polgármesterekkel és a tisztségviselĘkkel történĘ további folyamatos
kapcsolat-ápolás, hiszen Ęk a helyi választópolgárok akaratának kifejezĘdéseként látják el
tisztségeiket, így a velük való hatékony együttmĦködés a polgárokkal való kapcsolattartás
egyik eszköze is.
A korábban a Vadásztársaságokkal megkötött együttmĦködési megállapodások alapján a
Rétsági RendĘrkapitányság maximálisan teljesíti a vállalt kötelezettségeit.
2011. év július 28-án kötöttünk együttmĦködési megállapodásokat a DiósjenĘi, a II. Rákóczi
Ferenc Horgászegyesülettel, a Kétbodonyi Horgászegyesülettel, a Tolmácsi ErdĘkémia
Horgászegyesülettel. Ebben idĘben történt meg több együttmĦködési szerzĘdés megkötése,
így a
- NĘtincs község önkormányzatával,
- a Magyar Közút Nonprofit Zrt. –vel,
- a Rétság Kistérségi Többcélú Társulással, valamint
- az Alsópetény Ifjúságáért ÉrtékmegĘrzéséért és FejlĘdéséért Alapítvánnyal.
A Nógrád Megyei RendĘr-fĘkapitányság kötött együttmĦködési megállapodásokat a polgárĘr
egyesületekkel, ennek értelmében a korábbi jó hagyományokat ĘrzĘ együttmĦködés
folytatódik a szendehelyi, szentei, nĘtincsi, bánki, rétsági, tolmácsi, kétbodonyi, alsópetényi,
romhányi, nógrádi, nógrádsápi, keszegi, pusztaberki, diósjenĘi és nagyoroszi polgárĘr
egyesületekkel.
Kiskorú eltĦnések vizsgálatának tapasztalatai
2013. évben 60 esetben került körözés elrendelésére sor kiskorú eltĦnése miatt, 56
alkalommal gyermekotthonban élĘ személy eltĦnését jelentették be.
Volt olyan intézeti nevelt akinek a körözését eltĦnés miatt 20 alkalommal kellett elrendelni.
Valamennyi eltĦnés bejelentését követĘen azonnal sor került a körözés elrendelésére,
azonnalos intézkedések megtételére (körözvény, megkeresések). Az eltĦntként körözött
személyek 90%-nak 15 napon belül megállapításra került tartózkodási helye, elĘállításuk
megtörtént. 30 napon belül valamennyi eltĦnt fiatalkorú személy tartózkodási helye
megállapításra került.
Az elĘállítást követĘ meghallgatások során az került megállapításra, hogy bĦncselekményt,
szabálysértést sérelmükre nem követtek el és ėk sem követtek el jogsértéseket.
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Baleset-megelĘzési Bizottság 2013. évi tevékenysége
2013. évben az „Iskola rendĘre” program keretén belül igyekeztünk minél több oktatási
intézménybe eljutni. Azonban a beszámolóban már említett létszámhiány miatt jelentĘs
problémákat okozott a területi KMB-sek szolgálatának és az intézmények igényeinek,
programjának összehangolása során.
BalesetmegelĘzési foglalkozásokat tartottunk a Romhányi és a Rétsági Óvodákban, a
Romhányi, a Tereskei, a Szendehelyi és a Borsosberényi Általános Iskolákban, illetve a
Balassagyarmati Mikszáth KÉVIG. rétsági kihelyezett tagozatán. Ezek keretein belül
igyekeztünk az életkornak megfelelĘen a közlekedés legfontosabb szabályaival megismertetni
a gyerekeket, és amennyiben lehetĘség adódott, a megismert szabályokat játékos formában is
megpróbáltuk alkalmazni, illetve több alkalommal kerékpáros ügyességi pályát is
felállítottunk a foglalkozások színesebbé tétele érdekében.
A NĘtincsi Általános Iskolából három diák a Megyei Kerékpáros Kupa döntĘjén, illetve a
nĘtincsi óvodások és a nĘtincsi alsó tagozatos gyermekek a helyi körzeti megbízott és a VBB
titkár kíséretében az országos szervezésĦ „Pindúr-Pandúr” közlekedési versenyen vettek részt.
Több alkalommal juttattunk ki az iskolák részére pályázati felhívásokat, illetve az
elĘadásokon, oktatásokon, rendezvényeken a rendelkezésünkre álló szóróanyaggal hívtuk fel
a figyelmet a biztonságos közlekedésre.
Védelem –igazgatási feladatok
Kapitányságunk illetékességi területén nincs nemzetbiztonsági szempontból kiemelt
fontosságú objektum.
A soron kívüli értesítésekrĘl-berendelésekrĘl, illetve ezek végrehajtásának színvonala kapcsán
megállapítható, hogy az állomány az elrendelést követĘ egy órán belül a szolgálati helyükre
beérkezett, így a vonatkozó normaidĘt tekintve a végrehajtás megfelelĘ.
Rendkívüli esemény (a kapitányságunk illetékességi területén váratlanul bekövetkezĘ
veszélyhelyzet vagy katasztrófa) kapcsán „éles helyzetben” nem került sor igénybevételre.
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III. Összegzés, kitĦzött feladatok a következĘ idĘszakra
A Rétsági RendĘrkapitányság 2013. évi tevékenységét összegezve megállapítható, hogy a
meghatározott feladatokat jó szinten hajtotta végre, megfelelt az elvárásoknak.
2013. évben az önkormányzatok a rendĘrkapitányság tevékenységét jónak ítélte meg, ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint a Nógrád Megyei RendĘr-fĘkapitányság által végzett felmérés
eredménye.
A Rétsági RendĘrkapitányság területén végzett társadalmi hatásvizsgálat eredményesnek
nevezhetĘ. A megkérdezett önkormányzatok több mint 52%-a válaszolt a feltett kérdésekre,
és a 2011. évi – igen jó eredményekkel zárult - felméréshez képest is sokat javultak az
eredmények, mely mindenképpen pozitív megítélést jelent.
JelentĘsen javult, az országos átlaghoz képest, magasabb a Rétsági RendĘrkapitányság
elfogadottsága.
KiemelendĘ a nyomozáseredményesség javulása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése érdekében végzett közterületi tevékenységünk
A következĘ idĘszakra meghatározott fĘbb feladatok:
¾A 2014. évi országgyĦlési képviselĘ választással, az Európai Parlament tagjainak
választásával, a helyi önkormányzati képviselĘk, polgármesterek, illetve a nemzetiségi
önkormányzati képviselĘk választásával kapcsolatos rendĘri feladatok ellátása.
¾Az erĘk, eszközök összehangolt alkalmazásával a települések és külterületek
közbiztonságának további javítása.
¾A közúti közlekedés biztonságának erĘsítése, ezzel összefüggésben a „Célzottan a
közlekedésbiztonságot javító fejlesztések – A közlekedésbiztonság növelése tern
kifejtett rendĘrségi tevékenység komplex fejlesztése” elnevezésĦ projekt
megvalósítása.
¾Az állampolgárok körében, a közterületen szolgálatot teljesítĘ állomány feszesebb, de
az állampolgárok felé nyitottabb, segítĘbb, szolgáltatóbb tevékenységének erĘsítése
¾Magyarországra irányuló illegális migrációs nyomás elleni hatékony fellépés.
¾Az egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer mĦködtetése a hatékonyabb
szervezeti mĦködés biztosítása érdekében.
¾A korábbi évek színvonalát fenntartva eredményes és minĘségi munkát végzünk a
nyílt nyomozási tevékenység során, messzemenĘkig betartva az adatvédelmi és
személyiségi jogokhoz fĦzĘdĘ jogokat
¾A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az
állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékĦ – esetenként sorozat jellegĦ –
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bĦncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítására, az ilyen jellegĦ
bĦncselekmények felderítésének eredményességének javítására törekszünk
¾A bĦnüldözés hatékonysága érdekében mĦködési területünkön erĘsítjük a lakossági
kapcsolatokat, melynek érdekében felhasználjuk a tömegkommunikációs eszközöket
is (falu TV-k, falu újságok, hirdetĘtáblák) és más lehetĘségeket a megfelelĘ
tájékoztatás, felvilágosítás érdekében.
¾Törekszünk a nyomozások idĘszerĦségének fenntartására, továbbá a szakmai
színvonal emelésével az ügyészségrĘl további nyomozati cselekmények
elvégzésére visszaérkezĘ ügyek számának csökkentésére.

Az írásos beszámolómban elhangzottakkal kapcsolatban - a város közrendjének- és
közbiztonságának helyzetével kapcsolatosan – várom kérdéseiket, jobbító szándékú
konstruktív észrevételeiket, javaslataikat.
Kérem, hogy beszámolómban elhangzottak megvitatását követĘen, azt határozatilag
fogadják el.

Rétság, 2014. március 06..

Belovai Róbert r. Ęrnagy
RendĘrkapitány

Készült:
Kapják:

Készítette:

Nytsz:

4 eredeti példányban
1 pld.: 25 lap + 8 lap melléklet
1. sz. pld. RFK. Vez.
2. sz. pld. RK. Vez.
3. sz. pld. Rétság Város Önkormányzat
4. sz. pld. IRATTÁR
Belovai Róbert r.Ęrnagy, rendĘrkapitány

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

ElĘterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella és Dabasi Kornélia
ElĘterjeszti:MezĘfi Zoltán polgármester
TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület
1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást
a kintlévĘségekrĘl.
Közterület használat: a mai napon 70.200.- Ft tartozást tartunk nyilván. A tartozás állománya
18.000.- forinttal nĘtt, a közterület használati díjakat év elején számlázzuk, 1 fĘ még nem rendezte
a számlatartozását. A további fennmaradó tartozás a Piactéren lebontott faházak tulajdonosai
közül 2 fĘ.
Lakbértartozások:
2014. február havi állomány: 52.147.- Ft. Három fĘ tartozik lakbérrel. Ez 6.367.- forinttal kevesebb az elĘzĘ beszámolóhoz képest. Egy fĘ 8 havi tartozással rendelkezĘ bérleti szerzĘdését
tavalyi évben már felmondtuk. Tájékoztattuk hogy a fennálló tartozás megfizetése alól nem
mentesít a szerzĘdés felmondása. A bérlĘ az elĘzĘ tájékoztató óta 2 havi lakbérhátralékot
megfizetett, jelenleg is az ingatlanban tartózkodik, így a lakbért továbbra is számlázzuk.
Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása miatt
Rezsi díjak továbbszámlázása tekintetében a Polgármesteri Hivatal épületében tartozás nincs. A
hirdetĘtáblák használati díjával 7 fĘ tartozik: 94.107.- forinttal. Idei évre számlázott díjakból
72.644.- forint még kiegyenlítetlen számlatartozás van. A hátralékosoknak folyamatosan küldünk
fizetési felszólítást ill. amennyiben lehetĘség van rá telefonon vagy személyesen is figyelmeztetjük
az ügyfeleket a tartozásukra. A városgondnok részére 2013. évben átadtuk a leszerelendĘ táblákat
a tartósan nem fizetés miatt.
Adótartozások
2014. március 11.
Tartozás
Építményadó (13 adós)
Kommunális adó (157 adós)

Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás
17.305
1.331
3.796
24

1 oldal a 4 oldalból

Tájékoztató követelések állományáról

2014.03.21. kt ülésére

IparĦzési adó (77 adós)
GépjármĦadó (193 adós)
Talajterhelési díj (11 adós)

8.688
4.841
285
34.915

113
25
26

A követelésállomány 2013. december 15-hez képest 13.353 eFt-tal csökkent, a hátralékosok száma 162 adózóval csökkent.
A tényleges adósok száma 362 fĘ, mivel egy adózó több adónemben is tartozhat, ebbĘl 17 adózónak 500 Ft alatti a tartozása. Az elĘzĘ idĘszakban 491 fĘ volt a tényleges adósok száma, ez 129
adózóval csökkent.
Felszámolás alatt lévĘ adózó 8 cég, melyeket a felszámolási eljárás jogerĘs befejezése után törölni lehet. Adótartozásuk 6.255 eFt. Egy cég felszámolási eljárása befejezĘdött, a felszámoló átutalt
194 eFt-ot adótartozásra. Az adózó 8.420 eFt-tal és 4.378 eFt pótlékkal tartozott még, ez vagyoni
fedezet hiányában nem került kiegyenlítésre. 2 új felszámolási eljárás indult, ezekez csatlakoztunk
követelési igényünk benyújtásával.
2 cég kényszertörlési eljárás alá került , adótartozásuk: 395 eFt.
Végrehajtónál jelenleg 86 adózó van, adótartozásuk: 19.142 eFt , pótléktartozásuk 5.782 eFt.
2013. december 15. után Dr. Balla Zoltán végrehajtónak átadtunk 2 adózót 250 eFt adótartozással.
8 adózónál a végrehajtási eljárás befejezĘdött, tartozásukat Dr. Balla Zoltán átutalta.
Az önálló bírósági végrehajtó utalt eddig összesen:1.827 eft-ot adótartozásra és 921 eFt-ot pótléktartozásra.
Dr. Balla Zoltán önálló bírósági végrehajtó 67 db letiltást, foglalást kezdeményezett és küldött róla
iratot.
Az elmúlt idĘszakban nyomon követtük azon adózók befizetésit, akik részletfizetést kértek és kaptak is. Jelenleg 39 adósunk teljesíti a részletfizetését. 1 adózó nem teljesítette a részletfizetési határidĘket, Ęt végrehajtónak átadtuk. 6 adózónak már letelt a részletfizetése. 2 részletfizetési kérelmet beadtak, ezek ügyintézése folyamatban van.
NAV –nál lévĘ adózók száma:6 adótartozásuk 12.712 eFt.
2014. január 15-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölötti tartozók száma 43 adós, 50100eFt között 56 adós tartozik. Az adóslistán szereplĘ adósok mindegyike ellen végrehajtási vagy
felszámolási eljárás van folyamatban. Az adóslistán 16 új adózó szerepel, ellenük végrehajtási
eljárást indítottunk.
Az elmúlt idĘszakban 28 adózónál kezdeményeztük a gépjármĦvek forgalomból kivonását. EbbĘl 8
adós fizetett, így az eljárást megszĦnt. A 2013. 12. 04-én 11 adósnál kezdeményezett gépjármĦ
forgalomból való kivonásánál 7 adósunk fizetett, a többi gépjármĦvet kivonták a forgalomból.
A 2014. március 17-én esedékes befizetésekrĘl kiküldtünk 1786 db értesítést, ez tartalmazza az
adósok adószámláján lévĘ hátralékot is.

Lakástámogatás: Az OTP Bank Nyrt. vezeti a visszatérítendĘ önkormányzati támogatásokat. Negyedévente kapunk tájékoztatást a befizetésekrĘl, tartozásokról. A januári értesítés szerint 23 fĘ
tartozik 2.434 eFt-tal. A hátralékosoknak fizetési felszólítást küldtünk, illetve felvettük a kapcsolatot
az OTP HáttérmĦveleti Osztállyal a tartozások rendezése érdekében. Február 28-ig 1 fĘ rendezte
a tartozását, 26 ezer forintot.. A nyilvántartás néhány esetben túlfizetést is tartalmaz, melyek nagyságrendje elhanyagolható.
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Étkezési térítési díjak: Az Iskolai intézményi étkezésnél február 28-án hátralék 208.477.- Ft. A
tartozás 30 fĘ étkezési térítési díja, 5 fĘ kivételével egyhavi térítési díjakról van szó. Szociális étkezĘink közül 5 fĘ tartozik térítési díjjal. A hátralék összege 35.113.- forint. Tartós tartozása egy fĘnek van 12.955.- Ft, az 54.- Ft-os térítési díj mellett a hátralék 240 adag étel árát tartalmazza. Az
igénylĘ az ellátásból kizárásra került.
Óvodai intézményi étkezés: Óvodai intézményi étkezés tartozás: 67.200.- forint 10 fĘ gyermek
térítési díja.
Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás, Rendszeres szociális segély)
Aktív korúak ellátásra való jogosultságok megszüntetésével és visszafizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan 2014. évben az alábbi tájékoztatást nyújtom:
2013. évben 98 fĘ részére került megszüntetésre a Foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás, valamint 3 fĘ
részére került megszüntetésre a Rendszeres szociális segély.
Az összesen 101 fĘ ellátottból a megszüntetések során 34 fĘ az ellátás visszafizetésére lett
kötelezve, összesen 843.166 Ft összegben.
A Magyar Államkincstártól a támogatások havi visszaigénylésekor a visszafizetések elszámolásra
kerültek, úgyhogy az Önkormányzat havonta a visszafizetésekkel csökkentett támogatásban részesül.
Fentieket figyelembe véve a 34 fĘ ellátásának és visszafizetési kötelezettség teljesítésének elrendelésébĘl 4 fĘ fordult az Önkormányzathoz részletfizetés lehetĘségét kérve, az ė részükre öszszesen 111.910 Ft összegben a részletfizetési kérelmektĘl függĘen 6-12 havi részletfizetést engedélyeztünk. A részletfizetések közül 2 fĘ rendszeresen eleget tesz részletfizetési kötelezettségének, 2 fĘ nem teljesítette kötelezettségét.
A részletfizetési kérelmekbĘl összesen 57.710.- forint került megfizetésre 2014. február 28-ig.
A fennmaradó 30 fĘbĘl, akik visszafizetésre lettek kötelezve, visszafizetési kötelezettségüknek 18
fĘ részben, vagy teljesen eleget tett 203.040 Ft összegben.
A fennmaradó 12 fĘ semmilyen formában nem teljesítette visszafizetési kötelezettségét. Az ė tartozásuk az Önkormányzat felé 460.916 Ft, nekik megkezdtük az ismételt fizetési felszólítások kiküldését.
Az Önkormányzat aktív korú ellátások tekintetében a 2013. évi követelésállománya:
582.416.- Ft. ElĘzĘ beszámolóhoz képest 73.505 Ft-al nĘtt.
2014. évben 7 fĘ részére került megszüntetésre a Foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás.
A megszüntetések során 2 fĘ az ellátás visszafizetésére lett kötelezve, összesen 34.960 Ft
összegben.
2013. évben ellátásának és visszafizetési kötelezettség teljesítésének elrendelésébĘl a fizetési
felszólítások kiküldését követĘen 2 fĘ fordult az Önkormányzattól részletfizetést, az ė részükre
összesen 57.000 Ft összegben a részletfizetési kérelmektĘl függĘen 4-6 havi részletfizetést engedélyeztünk. A részletfizetések teljesítetései 2014. február 28. napjáig nem kezdĘdtek meg.
A visszafizetésre kötelezettek közül, visszafizetési kötelezettségüknek 1 fĘ teljesen eleget tett
20.520 Ft összegben.
A fennmaradó 1 fĘ idáig semmilyen formában nem teljesítette visszafizetési kötelezettségét. Az ė
tartozása az Önkormányzat felé 14.440 Ft.
Figyelembe véve a 2013-as évet is az Önkormányzat aktív korú ellátások tekintetében 2014.
február 28. napján az összes követelésállománya: 596.856.- Ft. Ez az elĘzĘ beszámolóhoz
képest 87.945 Ft-al nĘtt.

A csatornaérdekeltségi hozzájárulás megfizetésének céljára megkötött LTP szerzĘdések alapján
megfizetett közmĦfejlesztési hozzájárulás szerzĘdéseinek lezárása folyamatosan történik. 2013.
3

Tájékoztató követelések állományáról

2014.03.21. kt ülésére

év elejétĘl 2014. február 28-ig a jogcímen 2.877.145.- Ft folyt be költségvetési számlánkra. ElĘzĘ
tájékoztatóhoz képest 102.424.- forinttal növekedett a költségvetési számlánkra befolyt összege.
Sajnos néhány ügyfelünk többszöri felhívásra sem zárta le lakástakarékpénztári számláját, így
megtakarítása nem került átutalásra az önkormányzat számlájára. Felszólítottuk ügyfeleinket és
egyben tájékoztattuk Ęket, hogy az érdekeltségi hozzájárulás nem került megfizetésre részükrĘl. 8
ügyfélnek nem érte el a befizetése az érdekeltségi hozzájárulás összegét, Ęket is felszólítottuk a
hiányzó összeg befizetésére. 7 fĘ elhunyt hagyatéki leltárba való felvétele folyamatban van.
Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen.
2
Jogszabályi hivatkozások
---3

Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
./2014.( 03.21.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testület megtárgyalta az önkormányzat követelésállományáról készített tájékoztatót. A KépviselĘ-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.
A KépviselĘ-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettĘl - a
jogszabályokban rögzített lehetĘséget figyelembe vétele mellett – továbbra is aktív közremĦködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.

HatáridĘ: folyamatos
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

Rétság, 2014. március 12.
MezĘfi Zoltán
polgármester

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

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

ElĘterjesztést készítette: Dabasi Kornélia

ElĘterjeszti: Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

BA-HA-MA S KFT-VEL SZÁLLÍTÁSI SZERZėDÉS JÓVÁHAGYÁSA

ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása
Tisztelt KépviselĘ-testület!
A konyha belsĘ ellenĘrzése során a Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének
15/2014. (I.24.) számú Kt. határozata alapján az élelmezésvezetĘ a mirelit árubeszerzéséhez árajánlatokat kért. A BA-HA-MA S Kft (1141-Budapest, Bonyhádi u. 92) telephelye Dunakeszin van,
árajánlata a legkedvezĘbb a jelenlegi beszállító áraitól. Az élelmezésvezetĘ folyamatos feladata
lenne a beszerzési árak figyelése. A korábbi beszállítót a belsĘ ellenĘrzés mind magas árai, mind
telephelyének távolsága miatt kifogásolta (Seafood Trade Kft, Tata). ElĘterjesztésemhez a BA-HAMA S Kft szállítási keretszerzĘdését mellékelem.
Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 14.
Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

2. ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
- Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 15/2014. (I.24.) számú Kt. határozata
3. Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl 18.§ (2) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerzĘdést, megállapodást csak képviselĘ-testületi jóváhagyást követĘen lehet aláírni.”
1 oldal a 2 oldalból

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
/2014.( III.21.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a BA-HA-MA S Kft konyhai mirelit
áru beszerzésérĘl szóló szállítási keretszerzĘdés jóváhagyásáról készített elĘterjesztést.
A KépviselĘ-testület a Napközikonyha mirelit áru beszerzésére vonatkozó, a határozat mellékletét
képezĘ szerzĘdést jóváhagyja.
Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert, hogy a szerzĘdést aláírja.
HatáridĘ: 2014. március 28.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
jegyzĘ
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette: Hesz Ildikó munkaügyi elĘadó
ElĘterjesztĘ: MezĘfi Zoltán polgármester
KÖZFOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁS HATÓSÁGI SZERZėDÉS MÓDOSÍTÁS UTÓLAGOS
JÓVÁHAGYÁSA
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21 -i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása
Tisztelt KépviselĘ-testület!
A KépviselĘ- testület 2013. november 22.-i ülésén 281/2013. (XI. 22.) határozatában engedélyezte
a 2013 –2014 évi téli közfoglalkoztatási keretet, amelyben 100 fĘ közfoglalkoztatása valósult volna
meg. A létszámkeretet többszöri próbálkozás ellenére sem tudta az önkormányzat feltölteni, ezért
a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az eredeti szerzĘdést módosította 62 fĘre. Természetesen a létszám mellett a hozzá kapcsolódó támogatási keret valamint a közvetlen költségek is arányosan módosításra kerültek.
A Belügyminisztérium a Munkaügyi Kirendeltségeken keresztül minden héten adatszolgáltatást
kér a foglalkoztatóktól a téli közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak heti záró létszámáról így a
számfejtések során további keretek szabadultak fel. 2013-2014. évi téli közfoglalkoztatásban
Rétság Város Önkormányzatának lehetĘsége nyílott a felszabaduló keretmaradványok terhére
korlátozott mértékben további létszám növelésére.
A Polgármester Úr és Városgondnok Úr elĘzetes egyeztetések alapján a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben megfogalmazott célok és
feladatok megvalósítása érdekében egy elĘzetes igényfelmérésében (a 62 fĘ felett) további négy
fĘ közfoglalkoztatását kérte. Az újonnan igényelt négy fĘvel az önkormányzat biztosítani tudja minden közfoglalkoztatásban részt venni kívánónak a foglalkoztatását.
A támogatás mértéke 100%.
A támogatás idĘtartama: 2014. 03. 04 – 2014. 04. 30.
Közvetlen költségek elszámolására lehetĘség nincs.
A késedelmes elĘterjesztés oka, hogy február 25-én nyílt lehetĘség a tényleges munkaerĘigény
kérelem benyújtására.
Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni, valamint a 2013-2014.
évi téli közfoglalkoztatást érintĘ újabb szerzĘdés megkötését és az eredeti szerzĘdés módosítását
(közfoglalkoztatási bérek 2014. január 1.-i változása miatt) utólagosan engedélyezni szíveskedjen.
MezĘfi Zoltán
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerzĘdés utólagos jóváhagyása

2014. 03.21-i Kt. ülésére

2. ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
281/2013. (XI.22.) számú Kt. határozata
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a téli közfoglalkoztatásról készített
tájékoztatót.
A KépviselĘ-testület a téli közfoglalkoztatási program keretében történĘ foglakoztatással 100 %-os
állami támogatás mellett egyetért. Felkéri MezĘfi Zoltán polgármestert és Salgai György városgondnokot a hatékony munkavégzés megszervezésére.
Utasítja Vargáné Fodor Rita megbízott jegyzĘt a Polgármesteri Hivatalban a közfoglalkoztatással
kapcsolatos apparátusi munkavégzés megszervezésére.
A KépviselĘ-testület a felvehetĘ közfoglalkoztatottak számát maximum 100 fĘben határozza meg.
A 2013. évi közfoglalkoztatási programok Hatósági szerzĘdéseit – melyek a határozat mellékletét
képezik - a KépviselĘ-testület utólag jóváhagyja.
A 2013. november 1. naptól induló, 2014. április 30. napig tartó Téli közfoglalkoztatási programra szóló hatósági szerzĘdést, mely a határozat mellékletét képezi jóváhagyja, felhatalmazza MezĘfi Zoltán
polgármestert aláírására.
HatáridĘ: jelenleg folyamatos, majd 2014. április 30.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester, Salgai György városgondnok, jegyzĘ

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl 18.§ (2) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerzĘdést, megállapodást csak képviselĘ-testületi jóváhagyást követĘen lehet aláírni.
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
/2014.( III.21.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a téli közfoglalkoztatás szerzĘdés módosításának utólagos jóváhagyásáról készített elĘterjesztést.
A KépviselĘ-testület a téli közfoglalkoztatási program keretében létszámának 4 fĘvel való kiegészítésével 100 %-os állami támogatás mellett egyetért.
A Téli közfoglalkoztatási programra szóló hatósági szerzĘdést módosítását, mely a határozat mellékletét képezi utólag jóváhagyja.
HatáridĘ: FelelĘs: -
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
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ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyzĘ általános helyettese
TUTI CAFE KFT. KÉRELME (2)
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
EgyszerĦ többség
KépviselĘ-testület
MinĘsített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása
Tisztelt KépviselĘ-testület!
A Tuti Kafe Kft. képviselĘje megkeresett azzal a szándékával, hogy a Polgármesteri Hivatal
földszinti aulájában kávé automatát szeretne elhelyezni.
A 2014. február 21-i ülésen a KépviselĘ-testület úgy döntött, hogy 5.000 Ft/gép/hó bérleti díj
ellenében valamint a mért rezsiköltség megtérítése mellett köt bérleti szerzĘdést a vállalkozással.
A Polgármesteri Hivatal épületében - egy másik kávégép üzemeltetési miatt - korábban kialakításra kerültek az almérĘk. Az épület akadálymentesítésekor ezek a mérési helyek eltávolításra
kerültek a kiépített vezetékekkel együtt.
A vállalkozás a tények ismeretében ismételten kérelmet nyújtott be:
„Telefonos megbeszélésünk alapján küldöm Önnek cégünk ajánlatát. Az almérĘk kiépítése
egy automatára nagyon költséges. Nem tudjuk hányan dolgoznak ott, mekkora az ügyfélforgalom, mekkora fogyasztás várható.
Két lehetĘséget ajánlunk:
1. Havi fix 5000 Ft rezsidíjat a bérleti díjon felül.
2. MérĘórát szerelünk az automatába, amit Önök minden hónapban leolvasnak, az alapján
kifizetjük az áramfogyasztást.
Kérem, hogy a következĘ testületi ülésre nyújtsa be ezeket a javaslatokat, számunkra mindkét változat megfelelne.
Kérem, hogy tájékoztasson, mikor lesz a következĘ testületi ülés, mikor ebben a kérdésben
döntés születik.
Üdvözlettel: Szalai László”
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az elĘterjesztést ismételten megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 10.

Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

1 oldal a 4 oldalból

2. ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének
41/2014. (II.28.) számú Kt. határozata
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Tuti Cafe Kft. kérelmét.
A KépviselĘ-testület hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal földszinti aulájában 2014. március
3. naptól 1 db kávéautomata kerüljön elhelyezésre. A berendezés bérleti díját 5.000 Ft/gép/hó
díjtételben állapítja meg. Az energiafogyasztás (víz, elektromos áram) mérését a vállalkozás
költségén felszerelt almérĘkkel kell megvalósítani. A tényleges fogyasztás ellenértékét a vállalkozó számla ellenében, havonta köteles megfizetni. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzĘt a
határozat mellékletét képezĘ Bérleti szerzĘdés aláírására.
HatáridĘ: 2014. március 3.
FelelĘs: dr. Varga Tibor jegyzĘ

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl 18.§ (2) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerzĘdést, megállapodást
csak képviselĘ-testületi jóváhagyást követĘen lehet aláírni.”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
/2014. (II.21.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Tuti Cafe Kft. kérelmét.
„A” változat
A KépviselĘ-testület hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal földszinti aulájában 2014. március
3. naptól 1 db kávéautomata kerüljön elhelyezésre. A berendezés bérleti díját 5.000 Ft/m2 díjtételben, a rezsire fizetendĘ havi díjat …………. Ft átalányösszegben határozza meg. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzĘt a határozat mellékletét képezĘ Bérleti szerzĘdés aláírására.
HatáridĘ: 2014. március 28.
FelelĘs: dr. Varga Tibor jegyzĘ
„B” változat
A KépviselĘ-testület nem támogatja kávéautomata elhelyezését a Polgármesteri Hivatalban
HatáridĘ: értesítésre 2014. március 28.
FelelĘs: dr. Varga Tibor jegyzĘ
Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyzĘ

Tuti Cafe Kft. kérelme (2)

2014. 03.21-i Kt. ülésre

BÉRLETI SZERZėDÉS
Amely létrejött egyrészrĘl
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: 15451615--12
Bankszámlaszám: 11741031-15735492
Feladat ellátási hely: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Képviseli:, mint Bérbeadó ( továbbiakban: Bérbeadó)
MásrészrĘl: Tuti Café Kft
Székhely: 1116 Budapest, Vegyész utca 17-25.
Adószám: 24320223-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-171899
Bankszámlaszám: 10300002-10595487-49020019
Képviseli: Soós Ferenc ügyvezetĘ igazgató, mint BérlĘ (továbbiakban: BérlĘ)
1. A bérbeadó 2014.03.03- tól határozatlan ideig terjedĘ idĘszakra bérbe adja az önkormányzat épületében 1 db poharas meleg ital automata elhelyezésének helyét, természetben Rétság, Rákóczi út 20. szám alatt található telephelyén. A bérlet idĘtartamában az intézmény az energia ellátást biztosítja.
2. A felek a bérleti díj összegét 5.000 Ft /gép hó díjban határozzák meg. Ezt meghaladóan a
bérlĘ 5000- Ft/ hó közüzemi hozzájárulást fizet az önkormányzat energiaköltség kalkulációja alapján. Az automata üzembe helyezési, szervizelési és mĦködtetési költségei a bérlĘt terhelik. A szerzĘdésben foglalt bérleti díjon és közüzemi hozzájáruláson felül a bérlĘ
további díj vagy költségtérítés fizetésére semmilyen jogcímen nem kötelezhetĘ a bérbeadó részérĘl.
3. Bérleti idĘpont: 2014.04.01-tól határozatlan ideig terjedĘ idĘszakra.
4. BérlĘ a 2. pontban meghatározott bérleti díjat és közüzemi hozzájárulást a Bérbeadó által
kibocsátott számla alapján a kézhezvételtĘl számított 8 banki napon belül átutalja a Bérbeadó által, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11741031-15735492 számú számlájára. A fizetési idĘ be nem tartása a szerzĘdés megszĦnését vonja maga után.
5. A Bérbeadó az automatákban keletkezett károkért felelĘsséget nem vállal.
6. BérlĘ köteles gondoskodni a képzĘdött hulladék gyĦjtésérĘl, szabályszerĦ elszállításáról.
7. A BérlĘ köteles az intézményre vonatkozó munkavédelmi és tĦzvédelmi szabályokat,
munkarendjét és Szervezeti és MĦködési Szabályzatát betartani, mely szabályokról a
Bérbeadó a bérlet idĘtartama kezdetén tájékoztatja a BérlĘt.
8. BérlĘ az érintésvédelmi jegyzĘkönyv hitelesített másolatát a szerzĘdés aláírásával egyidejĦleg köteles átadni Bérbeadónak.
9. Jelen szerzĘdést bármely fél 30 napos felmondási határidĘvel – indokolás nélkül - felmondhatja.
10. A szerzĘdést bármelyik fél azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja a
másik fél súlyos szerzĘdésszegése esetén, a bérbevevĘ a bérleti díjat és a közüzemi hozzájárulást felszólítás ellenére sem fizeti meg vagy a bérletet nem a szerzĘdésben megha3

tározott célra, rendeltetésszerĦen használja, illetve a bérlet állagát rongálja. A Bérbeadó
rendkívüli felmondása esetén a BérlĘ a felmondás hónapjára járó bérleti díjat és közüzemi hozzájárulást is köteles megfizetni.
11. Telepítési helyek: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
12. A jelen szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
13. A szerzĘdĘ felek jogvita esetére kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét.
14. Jelen szerzĘdés a felek aláírásával lép hatályba.
A felek a jelen szerzĘdést elolvasták és a benne foglaltakkal egyetértenek.
Budapest, 2014.

BérlĘ

Bérbeadó

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

ElĘterjesztést készítette: Dabasi Kornélia

ElĘterjeszti: Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

ZÖLD HÍD RÉGIÓ KFT. ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZėDÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
KépviselĘ-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása
Tisztelt KépviselĘ-testület!
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft (2100-GödöllĘ, Dózsa Gy. Út 69.) által forgalmazott, lakossági hulladék begyĦjtési tevékenységéhez kapcsolódó 110 literes biológiailag lebomló gyĦjtĘ zsákok értékesítésére a cég a mellékelt értékesítési szerzĘdést küldte meg.
Kérem a Tisztelt KépviselĘ-testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 14.
Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

2. ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl 18.§ (2) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerzĘdést, megállapodást csak képviselĘ-testületi jóváhagyást követĘen lehet aláírni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
/2014.( III.21.) KT. HATÁROZATA
1 oldal a 2 oldalból

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Zöld Híd Régió Kft biológiailag
lobomló gyĦjtĘ zsákok értékesítésével kapcsolatos szerzĘdésének jóváhagyásáról készített elĘterjesztést.
A KépviselĘ-testület a határozat mellékletét képezĘ szerzĘdést jóváhagyja.
Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert, hogy a szerzĘdést aláírja.
HatáridĘ: 2014. március 31.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

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

ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti:
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyzĘ
ELSė VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMĥ FELÚJÍTÁSÁRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
EgyszerĦ többség
KépviselĘ-testület
MinĘsített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
2013. évben Polgármester Úr tárgyalt a Honvédelmi Minisztériummal elsĘ világháborús emlékmĦvünk felújításának támogatásáról. A Minisztériumtól a megkötött megállapodás alapján
300.000 Ft támogatás december hónapban megérkezett.
A KépviselĘ-testület a 2013. december 13-i ülésén feladatul adta, hogy az akkor rendelkezésre
álló árajánlat mellé további árajánlatot/árajánlatokat kérjünk.
A munkákkal 2014. június 28. napig kell elszámolnunk, az idĘjárás már kedvezĘ a munkák elvégzésére.
A korábban beérkezett árajánlatot a Beton Bt. fenntartja:
- állványozás
30.000 Ft
- tisztítás, sérült részek javítása, csiszolás
125.000 Ft
- impregnálás
55.000 Ft
- betĦfestés
18.000 Ft
- 4 db bronz koszorú akasztó
15.000 Ft
- elsĘ világháborús szimbólum kb:
65.000 Ft
Összes költség
308.000 Ft
Új ajánlat Pápa Szilárdtól érkezett
- állványozás
- tisztítás, , csiszolás
- alapozás
- betĦfestés
- koszorútartó
- elsĘ világháborús szimbólum kb:
Összes költség

35.000 Ft
130.000 Ft
60.000 Ft
15.000 Ft
20.000 Ft
70.000 Ft
330.000 Ft

A beérkezett árajánlatok és a támogatás összegének ismeretében a Beton Bt. ajánlatának elfogadása esetében 8.000 Ft, Pápai Szilárd árajánlatának esetében 30.000 Ft önkormányzati forrás szükséges a feladat végrehajtásához.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 13.
Vargáné Fodor Rita
jegyzĘ általános helyettese
1 oldal a 2 oldalból

ElsĘ világháborús emlékmĦ felújítására érkezett árajánlatok elbírálása

2014. 03.21-i Kt. ülésre

2. ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének
302/2013. (XII.13.) számú Kt. Határozata

Tárgy: ElsĘ Világháborús emlékmĦ felújításának együttmĦködési megállapodása

Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta az elsĘ világháborús emlékmĦ
felújításáról szóló együttmĦködési megállapodásról és a támogatás végrehajtásáról készített
elĘterjesztést.
A KépviselĘ-testület a Templom kertben lévĘ emlékmĦ támogatásból történĘ felújítását
támogatja. A határozat mellékletét képezĘ EgyüttmĦködési megállapodást, mely 300.000 Ft
támogatást tartalmaz, a Honvédelmi Minisztériummal jóváhagyja.
Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert az EgyüttmĦködési megállapodás aláírására.
A KépviselĘ-testület az emlékmĦ felújítására további árajánlatok bekérését tartja szükségesnek.
Utasítja MezĘfi Zolán polgármestert további – legalább kettĘ db – árajánlat bekérésére.
HatáridĘ: EgyüttmĦködési megállapodás aláírására 2013. december 16., árajánlatok
sére 2014. január 15.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

bekéré-

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta az elsĘ világháborús emlékmĦ
felújítására érkezett árajánlatok elbírálásáról készített elĘterjesztést.
A KépviselĘ-testület a Templom kertben lévĘ emlékmĦ felújítására a Beton Bt. 308.000 Ft-os
árajánlatát fogadja el. A munkák elvégzéséhez szükséges, a 300.000 Ft minisztériumi támogatási forráson felüli 8.000 Ft költséget a 2014. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A felújítás 308.000 Ft-os költségét a 2014. évi költségvetésben ütemezni kell a pénzmaradvány,
illetve az általános tartalék terhére.
Felhatalmazza MezĘfi Zoltán polgármestert felújítási munka megrendelésére.
A felújítási munkák költségeinek átvezetésére a 2014. évi költségvetés soron következĘ módosításakor javaslatot kell tenni.
HatáridĘ: munkák megrendelésére 2014. június 01., költségvetés módosítására szöveg szerint
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELė-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyzĘ általános helyettese
JOBBÁGYI PÉTER KÉRELME
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
EgyszerĦ többség
KépviselĘ-testület
MinĘsített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
Jobbágyi Péter kérelmet nyújtott be a volt laktanya jelentĘs területének - 2014. május 17. napra
szervezett rendezvénycéljából - térítésmentes használatára. Kérelmében az alábbi helyszínek
szerepelnek:
- a lĘtér mellett lévĘ betonterület,
- a beton melletti két hangár,
- Hunyadi liget,
- 400-as futópálya környéke,
- romos öltözĘ környéke.
Kérelmében felsorolt helyszínek közül az öltĘzĘ környéke veszélyes, felelĘsséget nem lehet
vállalni azért, hogy ott esetleg baleset ne történjen. Használatba adását nem javaslom.
A többi terület használatba adásának akadálya nincs. Az elĘzĘ évi rendezvény is sikeres volt.
KérelmezĘ nyilatkozott, hogy ebben az évben sem lesz belépĘjegy.
A KépviselĘ-testület több alkalommal térítésmentesen biztosított már civil szervezetek részére
helyszínt a volt laktanya területén. Általános tapasztalat az volt, hogy a rendezvények után tetemes mennyiségĦ szemét maradt a területen (kérelmezĘ ki is tér erre a tényre). Az önkormányzat az elmúlt évben jelentĘs összegeket fizetett ki szolgáltatóknak a szívességért ott hagyott szemét szállításáért. A szemét összeszedése is jelentett problémákat. Több alkalommal a
PolgárĘrség vállalta, hogy kitakarítja a laktanyában a rendezvények helyszíneit. A polgárĘrök
legutóbb azt nyilatkozták – teljesen érthetĘ okkal -, hogy nem kívánják a továbbiakban a volt
laktanyában mások után szedni a szemetet. Ugyanakkor a jó ízlésĦ lakosok teljes joggal fogalmazzák meg kritikájukat a koszos, lomos területet látva.
A szerzĘdésben mindenképp indokolt kikötni a használat feltételeit, az esetleges szankciókat.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 11.
Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

1 oldal a 3 oldalból
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2. ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl 18.§ (2) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerzĘdést, megállapodást
csak képviselĘ-testületi jóváhagyást követĘen lehet aláírni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
/2014. (II.21.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Jobbágyi Péter térítésmentes
terület-használatának kérésérĘl készített elĘterjesztést.
A KépviselĘ-testület a volt laktanya területén lévĘ lĘtér mögötti betonterület, a mellette lévĘ
hangárt, a Hunyadi liget területét, a 400-as futópálya környékét 2014. május 17. napon ingyenes használatát megállapodás szerint biztosítja.
A használat közben okozott esetleges károk fedezetéül kérelmezĘ részére 150.000 Ft kaució
megfizetését határozza meg.

HatáridĘ: 2014. május 15.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyzĘ

BÉRLETI SZERZėDÉS
amely létrejött egyrészrĘl Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
képviselĘje: MezĘfi Zoltán polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),
másrészrĘl: Jobbágyi Péter (Cím: 2651 Rétság, ……………………...,…………….) mint
bérbevevĘ (a továbbiakban: BérbevevĘ) között, az alulírott helyen és napon a következĘ
feltételekkel:
1./ Bérbeadó bérbe adja, BérbevevĘ bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezĘ, a volt laktanya területén lévĘ lĘtér mögötti betonterület, a mellette lévĘ hangárt, a Hunyadi liget területét, a 400-as futópálya környékét 2014. május 17. napon Extrém nap megtartása céljára.
2./ BérbevevĘ a Bérlemény használatáért bérleti díjat nem fizet. BérbevevĘ köteles a területhasználat során keletkezĘ esetleges károk fedezetéül 150.000 Ft azaz egyszáz-ötvenezer
forint kauciót a bérleti szerzĘdés aláírásával egyidejĦleg megfizetni. Amennyiben a területbérlés során Bérbeadónak kára nem keletkezett kaució összegét a rendezvényt követĘ 3
munkanapon belül visszafizeti. A kaucióból az okozott károk számviteli bizonylatokkal igazolható ellenértéke levonásra kerül.
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3./ Bérbeadó semmilyen közmĦvet nem szolgáltat.
4./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerĦ használatra alkalmas állapotban van.
5./ Bérbeadó tájékoztatja BérbevevĘt arról, hogy a jelen szerzĘdés tárgyát képezĘ bérlemény volt honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. EbbĘl következĘen a területen, illetve annak környezetében, a korábbi katonai tevékenység hatásai érvényesülhetnek, amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel.
BérbevevĘ az ingatlan ezen állapotát, mint tényt, tudomásul veszi. A jelen szerzĘdés aláírásával visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítésérĘl (pl.,
kártérítés, kártalanítás stb.), amely abból fakadhat, hogy a jelen pontban részletezett körülmények miatt, a bérlemény használhatósága, használati értéke eltér a szokásostól.
6./ BérbevevĘ a bérleményt a rendezvény megkezdése elĘtt köteles legalább jelképes szalagokkal lehatárolni, továbbá gondoskodni arról, hogy a szerzĘdésben nem nevesített területeket, épületeket a résztvevĘk ne használják. A rendezvény befejezését követĘen BérbevevĘ a bérleményt rendezetten, az eredeti állapot visszaállítása után köteles elhagyni. A Bérbeadó épületeiben okozott kárt BérbevevĘ köteles megtéríteni.
BérbevevĘ eszközeit saját felelĘsségére hagyja a bérleményben, azok biztonságáért, épségéért Bérbeadó felelĘsséget nem vállal.
BérbevevĘ a bérleményt más számára további bérletbe nem adhatja.
7./ A rendezvény biztonságos lebonyolításáért, az ehhez szükséges feltételek biztosításáért
BérbevevĘt teljes körĦ felelĘsség terheli. A keletkezĘ károkért, beleértve az esetlegesen
harmadik személyeknek okozott károkat is, valamint az ezekbĘl fakadó kártérítési igényekért Bérbeadó semmilyen felelĘsséggel nem tartozik. A jelen bérleti szerzĘdés nem mentesíti a BérbevevĘt a rendezvény lebonyolításához szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól, ezen engedélyek beszerzése a BérbevevĘ kötelessége.
8./ Ezen szerzĘdés elĘírásaira, a szerzĘdésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerzĘdésbĘl adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
9./ A Bérleti szerzĘdés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete
…./2014. (…….) számú határozatával hozzájárult.
10./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerzĘdésbĘl adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülĘ vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek alávetik
magukat a hatásköri szabályoktól függĘen a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerzĘdést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezĘt, jóváhagyólag írják
alá.
Rétság, 2014. ………………..

...............................................
Bérbeadó

...............................................
BérbevevĘ
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2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyzĘ általános helyettese
VARGA DÁVID GÉZA KÉRELME
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
EgyszerĦ többség
KépviselĘ-testület
MinĘsített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
Varga Dávid Géza ismételten kérelmet nyújtott be a 088/22 Hrsz-ú 4,2079 ha területĦ (TDK
mögötti földterület) tartós bérlete tárgyában. KérelmezĘ a bérleti díjat 3,7 Ft/m2 összegben tudja vállalni. A bérleti szerzĘdés megkötését követĘen vállalja a terület rendbe tételét.
A területre 2013. évben Szikora Szabolcs 1 alkalommal, Varga Dávid Géza 2 alkalommal, 2014.
évben Hesz Henriette 1 alkalommal nyújtott be bérleti kérelmet.
2013. évben a két alkalommal került kiírásra pályázat, mindkét esetben a pályázati kiírás eredménytelen volt.
A pályázatok elbírálásának tárgyalásakor több képviselĘi, szakértĘi javaslat hangzott el:
- a terület használható egyéb, szociális célokra is,
- nincs a városnak tartalék területe egy esetleges zöldmezĘs ipari beruházáshoz,
- az önkormányzat is tudná hasznosítani a területet,
- bérbeadás alapfeltétele kell, hogy legyen pályázati kiírás.
Valamennyi kérelmezĘ hosszabb távra kérte a bérleti lehetĘséget. CélszerĦ lenne a területtel
kapcsolatban kialakítani egy koncepciót, mely alapján a kérelmek egységesen kezelhetĘvé válnának. A hasznosításig a területet gondoznunk kell.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati vagyon pályázat útján hasznosítható.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 11.
Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

2. ElĘzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
- fentiekben felsorolva, különösen
123/2013. (V.24.) számú Kt. határozat
1 oldal a 4 oldalból
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Tárgya: Szikora Szabolcs földterület bérleti kérelme
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Szikora Szabolcs földterület bérleti kérelmét.
A KépviselĘ-testület a Rétság, 084/22 hrsz-ú, 42.079 m2 nagyságú termĘföld területet
pályázat útján adja haszonbérbe.
A pályázati feltételeket a következĘk szerint határozza meg:
Minimum ár: 3,5 Ft/m2/év
Kaució vállalása minimum 1 év
Adóigazolás benyújtása az állami és önkormányzati adóhatóságtól arra vonatkozóan,
hogy a pályázónak nincs lejárt esedékességĦ adótartozása.
Pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanra az ÉMÁSZ javára vezetékjog bejegyzés
történt és ezzel kapcsolatosan a haszonbérbe adó felé semmilyen igénye nem lehet.
A pályázatot helyben szokásos módon kell meghirdetni.
232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozata

Tárgya: 2014. évi földhaszonbér megállapítása
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján – 2014. január 01.napjától a külterületen lévĘ, mezĘgazdasági rendeltetésĦ szántó
mĦvelési ágú területek bérleti díját 3,50 Ft/m2/év, a belterületen lévĘ mezĘgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díját 23,20 Ft/m2/év mértékben állapítja meg.

Hirdetmény
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a 168/2013.(VI.28.) számú határozatával mezĘgazdasági hasznosításra haszonbérletre hirdeti meg az alábbi földterületet:
Rétság külterület 084/22 hrsz. szántó mĦvelési ág, 42079 m2
Ajánlatok benyújtása: postai úton (Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
vagy zárt borítékban, személyesen Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal titkárságán(2651 Rétság, Rákóczi út 20. I.emelet, 101-es iroda).
Benyújtási határidĘ: 2013. július 19. 10.00 óra.
Részvételi feltételek:
- nem magánszemély bérlĘ esetén az átláthatóság bemutatása, igazolása
- adóigazolás benyújtása az állami és önkormányzati adóhatóságtól arra vonatkozóan,
hogy az ajánlattevĘnek nincs lejárt esedékességĦ adótartozása.
Egyéb feltételek:
- Minimum bérleti díj: 3,5 Ft/m2/év
- Minimum 1 év kaució vállalása
Pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanra az ÉMÁSZ javára vezetékjog bejegyzés
történt, ezzel kapcsolatosan a haszonbérbe adó felé semmilyen igénye nem lehet.
Az ingatlan elĘzetes idĘpont egyeztetés alapján a benyújtási határidĘig megtekinthetĘ.
IdĘpont egyeztetés a 35/550-100 telefonszámon, vagy e-mailben a hivatal@retsag.hu címen

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) rendelet 12. §
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(1) A képviselĘ-testület az önkormányzat tulajdonában lévĘ vagyontárgyak hasznosítására
(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülĘ
vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
/2014. (III.21.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta Varga Dávid Géza földbérletre
vonatkozó kérelmérĘl készített elĘterjesztést.
„A” változat
A KépviselĘ-testület a 088/22 Hrsz-ú 4,2079 ha területĦ szántó besorolású ingatlan hasznosítására az önkormányzat vagyonáról és önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) rendelet 12. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki.
A pályázati feltételeketa232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat szerint határozza meg.

HatáridĘ: pályázat kiírására 2014. április 15., értesítésre 2014. március 31.
FelelĘs: MezĘfi Zoltán polgármester

„B” változat
A KépviselĘ-testület a 088/22 Hrsz-ú 4,2079 ha területĦ szántó besorolású ingatlan hasznosításáról szóló döntés felfüggesztését továbbra is fenntartja. A további hasznosításról a város Rendezési Tervének elfogadását követĘen, az abban megfogalmazottak szerint kíván dönteni.

HatáridĘ: értesítésre 2014. március 31.
FelelĘs: de. Varga Tibor jegyzĘ

Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyzĘ
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ElĘterjesztést készítette és elĘterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyzĘ általános helyettese
KÉRELEM MEGÜRESEDė ÁLLÁSHELY BÉRÉNEK FELOLDÁSÁRA
ELėTERJESZTÉS
a képviselĘ-testület 2014. március 21-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
EgyszerĦ többség
KépviselĘ-testület
MinĘsített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása

Tisztelt KépviselĘ-testület!
2014. május 11. nappal a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási csoportjában egy
álláshely megüresedik. Az álláshely megszĦnése elĘtt a távozó kolléganĘ kiveszi idĘarányos
szabadságát. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl szóló rendelet 18. § (3) bekezdése
értelmében a megszĦnĘ álláshely bérét és járulék költségét zárolni kell. A biztonságos
feladatellátás érdekében szükségesnek tartom az álláshely betöltését, illetve 2014. május 5.
naptól május 11. napig a párhuzamos foglalkoztatás biztosítását. Az átmeneti idĘszak, illetve az
álláshely május 11. nap utáni bérköltsége még nem áll rendelkezésemre.
A 2014. évi bér és járulékköltségekre biztosított összegbĘl a tárgyévi költségvetés módosításáig
a kötelezettségvállalás teljesíthetĘ.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az elĘterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2014. március 11.
Vargáné Fodor Rita
a jegyzĘ általános helyettese

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

3. Jogszabályi háttér:
¾2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésérĘl
18.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények…
d.) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a KépviselĘ-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A KépviselĘ-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt
megüresedĘ álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a
megbízási szerzĘdéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a
KépviselĘ-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a KépviselĘ-testület hoz1 oldal a 2 oldalból
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zájárulásával használhatók fel. A nem kötelezĘ személyi jellegĦ kifizetésekhez
minden esetben a KépviselĘ-testület hozzájárulása szükséges,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELė-TESTÜLETÉNEK
/2014. (II.21.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban
megüresedĘ álláshely bérének és járulékköltségeinek feloldásának kérelmérĘl készített elĘterjesztést.
„A” változat
A KépviselĘ-testület hozzájárul, hogy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportban megüresedĘ álláshely 2014. május 5. naptól betöltésre kerüljön.
Felkéri dr. Varga Tibor jegyzĘt a munkáltatói intézkedések megtételére.

HatáridĘ: 2014. május 5.
FelelĘs: dr. Varga Tibor jegyzĘ
„B” változat
A KépviselĘ-testület nem hozzájárul hozzá, hogy a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportban megüresedĘ álláshely 2014. május 5. naptól ismételten betöltésre kerüljön.
Felkéri dr. Varga Tibor jegyzĘt az Önkormányzat Szervezeti és MĦködési Szabályairól szóló
15/2013. (IX.09.) rendelet 5. számú mellékletének módosításának elĘkészítésére.
Az álláshely bér- és járulékköltségét a 2014. évi költségvetés soron következĘ módosításakor
zárolni kell.
HatáridĘ: 2014. június 30.
FelelĘs: dr. Varga Tibor jegyzĘ

Záradék:
Az elĘterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyzĘ
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
EgyszerĦ többség
MinĘsített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerĦ bemutatása
Tisztelt KépviselĘ-testület!
A Szervezeti és MĦködési Szabályzat 23. § (3) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejĦ
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.

2012. augusztus-december havi határozatok (a határozatok végrehajtásáról szóló
december havi beszámolót a Tisztelt KépviselĘ-testület elfogadta, ezeket a határozatokat nem ismertetjük újra. )
Ezen túlmenĘen a még folyamatban lévĘ határozatokról a következĘkben adok számot:
207/2012.
(IX.21)

Tájékoztató a folyamatban lévĘ szerzĘdésrĘl
A kérelmet elutasította a KépviselĘ-testület.

262/2012.(XI.16.) Piac telekmegosztás, Településfejlesztés eszközök felülvizsgálata
261/2013. (XI.22) Szóban új ajánlat érkezett. A FĘépítész a közeljövĘben tájékozódás jelleggel
megkeres. SzerzĘdéskötés március 15. után lehetséges csak.
2013. június- december havi határozatok, egyebek
Ezen túlmenĘen a még folyamatban lévĘ határozatokról a következĘkben adok számot:

Egyebek napirendek végrehajtásai:
2013. június 28. KépviselĘ-testületi ülés
PVB ülések egyebek napirendjei (melyek testületi ülésen nem kerültek ismétlésre):

1 oldal a 7 oldalból
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Jávorka János bizottsági tag: Járóbetegellátó központhoz vezetĘ útra pad kihelyezését
kérte: Pad kialakítása még idĘhiány miatt még nem történt meg, több javaslat van.
Szeptember 06-i ülés (az ülésen meg nem válaszolt kérdések, kérések)
Jávorka János képviselĘ:
- Frici ház – kérem polgármester úrtól, járja körbe a lebontás lehetĘségét, ha leesik a
hó, életveszélyes is lehet. 2014. évi karbantartási tervbe beépítésre kerül.
302/2013
(XII.13.)

ElsĘ Világháborús emlékmĦ felújításának együttmĦködési megállapodása
SzerzĘdés részünkrĘl aláírásra került, 300.000 Ft támogatás december hónapban megérkezett. A munkákra további ajánlat még nem érkezett. Újabb
ajánlat a mai ülés napirendje

Február 18-i ülés
29

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
A tagok értesítése megtörtént.

30

2014. évi karbantartási feladatainak végrehajtásához kiírásra kerülĘ közbeszerzés
dokumentációinak jóváhagyása
A dokumentáció jóváhagyásáról a közbeszerzési szakértĘ értesítése megtörtént, az
ajánlatok beérkeztek.

31

„C” jelĦ út használatbavételéhez szükséges telekcsoport újraosztásának változási
vázrajzának jóváhagyása
A földhivatali munkák elkészültek.

32

VédĘnĘi szakmai program beszerzésének lehetĘsége
A szakmai program beszerzése megtörtént, az adatfeltöltés folyamatos.

33

Napközi Otthonos Óvoda épületének érintésvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó
megállapodás jóváhagyása
A testületi döntésrĘl az intézményvezetĘ értesítése megtörtént.
Február 21.

34

2014. évi közbeszerzési terv elfogadása
A közbeszerzési terv nyilvánosságra hozatala megtörtént.

35

Beszámoló a Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár 2013. évi tevékenységérĘl,
valamint a 2014. évi munka- és rendezvénytervérĘl
A beszámoló elfogadása intézkedést nem igényel, a végrehajtás folyamatos

36

Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatására
A sportpályázat nyilvánosságra hozatala megtörtént.
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37

Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatására
A felhívás a nyugdíjasklubok részére megküldésre került.

38

Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatására
A civil szervezetek részére a felhívás nyilvánosságra hozatala megtörtént

39

Hesz Henriette kérelme
A döntésrĘl a kérelmezĘ értesítése megtörtént.

40

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
A döntésrĘl a kérelmezĘ értesítése megtörtént.

41

Tuti Cafe Kft. kérelme
A vállalkozás a döntésrĘl értesítést kapott, újabb kérelmet nyújtott be.

42

A Rétsági Járási Hivatal hivatalvezetĘjének kérelme
A megállapodás módosítás részünkrĘl aláírásra került.

43

Az önkormányzat Szervezeti és MĦködési Szabályairól szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosítása
A függelék a Magyar Államkincstárnak megküldésre került

44

Megállapodás jóváhagyása ingatlan térítésmentes használatára (Református egyház)
A megállapodás aláírásra került

45

Renevra Org Kft. IngatlanközvetítĘi ajánlata
Az ajánlatot tevĘ vállalkozás a döntésrĘl értesítésre került.

46

Rétsági Önkéntes TĦzoltó Egyesület 2013. évi támogatási megállapodásának módosítása
A megállapodás-módosítás aláírása megtörtént.

47

KüllĘrojt Kft. szerzĘdésének jóváhagyása
A szerzĘdés aláírásra került.

48

Iacobovici Zsuzsanna kérelme
A kérelmezĘ értesítése megtörtént. A megállapított árat elfogadta. Az értékesítés várhatóan néhány napon belül megtörténik.

49

Beszámoló a lejárt határidejĦ határozatok végrehajtásáról
A beszámolót a KépviselĘ-testület elfogadta.
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50

Városi kitüntetések és elismerések adományozása
Az elismerĘ plakettek megérkeztek, átadására a Nemzeti Ünnep alkalmából kerül sor

51

Párhuzamos foglalkoztatás kérése
A dolgozóval a megbízási szerzĘdés megkötésre került.

52

Ügyvédi Megbízási SzerzĘdés megtárgyalása
A szerzĘdés aláírásra került.

Egyebek napirendi pontban elhangzottak:
Girasek Károly képviselĘ: Ismét kritikussá vált a 2-es fĘútvonal, a mĦvelĘdési háztól a
templom utáni részig. Tudom, hogy nem az önkormányzat feladata, de ebben azért lépni
kell. Kérem legyen sürgetés az útfenntartó felé ez ügyben. Ideiglenes javítások voltak, még
rosszabb lett az út. Arra figyelmeztetni kell az útfenntartót, hogy májusban ha az új buszforduló beindul, nehogy akkor állítsák itt le a forgalmat, mert az igen nagy problémákhoz vezetne. Köszönöm szépen. Kérek ez ügyben levélváltást.
Intézkedés: feladat a városgondoknak kiadva.
Bulejka András bizottsági tag: A mĦvelĘdési ház emeletén, a könyvtár részén (a Nagyparkoló felĘli részen) panorámás üvegeken keresztül jól láthatóan, selejtes székek vannak sorra
kitéve, nagyon csúnya látvány.Pusztaszántón rettenetes állapotok vannak, ott már nem lehet
közlekedni. Utoljára Gresina úr idejében lett rendbe téve az a terület. Le kell kövezni. Gaz
és fĦ a közterületünkön, árkokat rendbe kell tenni. Van 60 közmunkás, lépni kell az ügyben.
Miért nem látjátok Ti ezt meg? Valamilyen, a KRESZ-ben elfogadott táblát ki lehetne tenni a
Spektíva Kft. kanyar után.
Intézkedés: a téli közmunka program akcióterülete volt a pusztaszántói városrész. A munkások kiszállítása nem megoldott.
Bulejka András bizottsági tag Sebességkorlátozó táblát a 2-es fĘút fölött üzembe helyeztetném. MeggyĘzĘdésem, hogy két izzó van kiégve, hagyjátok ebek harmadjára. A válasz
részetekrĘl, hogy más a baja. Ha száguld a kamion, és villog neki a lámpa, rá fog lépni a
fékre.
Intézkedés: Városgondok részére a feladat kiadásra került.
Bulejka András bizottsági tag: A középiskola melletti veszélyes fa kivágása idĘszerĦ lenne.
Meg van nyílva a fa, veszélyes. A rágcsáló irtásra most van itt a kedvezĘ idĘpont, intézni
kell, meg kell rendelni.
Intézkedés: Kijelölést megkértük a fakivágás engedélyezésére. A rágcsálóirtásra városgondok árajánlatot kér.
Jávorka János bizottsági tag: SzĘlĘ utca végén kialakított körforgalomnál gally eltakarítása
szükséges, a lemenĘ köves utcácska mellékét ki kell takarítani. Amíg a hatvan közmunkás
itt dolgozik, meg kell oldani a problémát.
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Intézkedés: Városgondnok tájékoztatott, hogy a kompetenciaoktatásról munkába visszatérĘ
dolgozókkal el fogják végezni a feladatot.
Girasek Károly bizottsági tag: Intézkedni kellene a volt Börzsöny étterem elĘtt kisteherautók
járdára állásával kapcsolatban, balesetveszély áll fenn. Akadályokat kell kitenni.
Korábban felvetett egyebek és egyéb információk:
- Laktanya út nem szerepel a GPS rendszerben. A szolgáltató részére a térképet, a
házszámozást megküldtük. Kértük a Piac tér és Piac udvar feltüntetését is. A szolgáltató tájékoztatása alapján a területek igen rövid idĘn belül bekerülnek a rendszerbe.
- A Polgármesteri Hivatalból érkezĘ hívások esetén hiányzik a számkijelzés. Felvettük
a kapcsolatot a szolgáltatóval. Többszöri 48 órán belüli intézkedés ígéret után azt a
választ kaptuk, hogy az analóg központ miatt nem lehetséges számkijelzés. Jelenleg
újabb javaslat érkezett, tesztje néhány napon belül megtörténik.
- A buszforduló használatbavételi engedélyét megkértük.
- A napközikonyhán a zsírfogó beépítése megtörtént.
- Az Iskola elĘtti park locsolóvíz vételéhez szükséges akna kiépítésének árajánlatát
már hónapokkal ezelĘtt megkértük. Az árajánlatot megsürgettük. Az a válasz érkezett, hogy a DMRV központban akadt meg a feladat végrehajtása.
- Szintén megsürgetésre került a MĦvelĘdési Ház elĘtti park locsolásának tervezése.
- A Városi MĦvelĘdési Központ és Könyvtár felújításának garanciális munkái bejelentésre kerültek.
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Tisztelt KépviselĘ-testület !
A Szervezeti és MĦködési Szabályzat 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejĦ határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
Szociális Bizottság 2013. december 09-i ülésén az alábbi részletezés szerint 42 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- támogatott kérelem
- elutasított kérelem
Döntés összesen:
Átmeneti segély
- támogatott kérelem
- elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj
megállapítása
- támogatott kérelem
- elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés lakóhelyre történĘ kiszállítással
- támogatott kérelem
- elutasított kérelem
Döntés összesen
Temetési segély
- támogatott kérelem
- elutasított kérelem
Döntés összesen:
Születési támogatás
- támogatott kérelem
- elutasított kérelem
Döntés összesen:

2 db

6.000 Ft

2 db
4 db

6.000 Ft
12.000 Ft

10 db
10 db

41.000 Ft
41.000 Ft
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Biztosított támogatás Ft

2 db

2 db
1 db
1 db

1 db

15.000 Ft

16 db

62.000 Ft

Határozati javaslatok
„A” változat
/2014( III.21.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a lejárt határidejĦ határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekrĘl szóló (2014. február
havi testületi ülés határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót elfogadja.

„B” változat
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/2014( III.21.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat KépviselĘ-testülete a lejárt határidejĦ határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekrĘl (2014. február havi testületi ülés határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót nem fogadja el.
Rétság, 2014. március 11.
MezĘfi Zoltán
polgármester
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