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Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

2014. évi költségvetés módosítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Testületi kötelezettségvállalás indokolja a 2014. évi költségvetés módosítását:  

- 2014. szeptember 7-én a 100 Folk Celsius együttes ad egy műsort, melynek összköltsége 
450.000 Ft, 

- a 30 főre növekedett diákmunka orvosi vizsgálataira részben áll rendelkezésre előirányzat, 
156.000 pótelőirányzat szükséges, 

- az augusztusi ülésen eldöntött 2 db kistraktor beszerzési ára bruttó 1.500 eFt-tal meghalad-
ja az előzetesen tervezett összeget, 

- a kialakított virágágyások téli beültetése hamarosan aktuálissá válik, tervezett költsége 
1.000 Ft + áfa,    

- a diákmunka COFOG-ja egyeztetésre került, az átvezetés a technikai tételek között kerül 
kimutatásra.  

 
Jelen költségvetés tételes indokolása (forintban) 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 05 31261 100 Folk Celsius együttes műsora 354.331

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 05 3511 Áfa 95.669

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 05 12361 Reprezentáció 70.000

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 05 211 Járulék  30.000

066010 Zöldterület kezelés 05 731 2 db fűnyíró kistraktor beszerzése 1.181.100

066010 Zöldterület kezelés 05 741 2 db kistraktor beszerzése áfa 318.900

066010 Zöldterület kezelés 05 33791 Téli parkkialakítás 1.000.000

066010 Zöldterület kezelés 05 3511 Áfa 270.000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 05 33621 Diákmunkások orvosi vizsgálata 156.000

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok 05 5121 Tartalék csökkenés -3.476.000
 
 
Technikai átvezetés 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 05 11011 Diákmunkások bére 2.291.315

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám. 05 11011 Diákmunkások bére ‐2.291.315
 
Az összevont költségvetési színvonal a változások átvezetését követően nem változik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
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Rétság, 2014. szeptember 01. 
 
                                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                                       polgármester 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Rendelet-tervezet: külön csatolva 



1 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

../2014. (   ) önkormányzati rendelete 
a 2014. évi  költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) rendelet módosításáról  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. 
és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi 
költségvetésről szóló 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R.) 
módosításáról - a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

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

 
(2) A Képviselő-testület  az 1.017.516 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását 
kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:  

Beruházás 23 878 ezer Ft‐ban
Felújítás 252 198 ezer Ft‐ban
Egyéb felhalmozási kiadás 38
Fejlesztési célú kiadás összesen 276 114 ezer Ft‐ban
Személyi jellegű juttatás 177 341 ezer Ft‐ban
Munkaadót terhelő járulékok 41 478 ezer Ft‐ban
Dologi kiadás 182 645 ezer Ft‐ban
Támogatásértékű kiadás 3 176 ezer Ft‐ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 457 ezer Ft‐ban
Költségvetési szervek támogatása 178 755 ezer Ft‐ban
Szociális ellátás 68 954 ezer Ft‐ban
Működési kiadás 664 806 ezer Ft‐ban
Tartalék 76 596 ezer Ft‐ban
Költségvetési kiadások összesen 1 017 516 ezer Ft‐ban

” 
 

2.§ 
A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
 
„5.§ (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  1.000 
Ft-ban, az I./1-2. számú melléklet részletezése alapján  az alábbiak  szerint állapítja meg:  
Bevételi főösszeg 821 235 Kiadási főösszeg 821 235
Előzőből: Előzőből
Működési bevétel 26 710 Személyi jellegű kiadás 74 588
Támogatásérték bev. 90 115 Járulék 14 642
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k 3 700 Dologi kiadás 118 377
Helyi adó 307 420 Pénzbeni ellátás 68 954
Átengedett adó 8 249 Támogatásértékű kiadás 3 176
Központi támogatás 129 123 ÁHT‐n k. pe. Átadás 12 457
Működési bevétel össz. 565 317 Intézményfinanszírozás 178 755
Fejlesztési célú bevétel 18 747 Fejlesztési kiadás 275 531
Pénzmaradvány 237 171 Tartalék 74 755

 
 



                                                                 3.§ 
 

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

 
4.§ 

 
1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
2) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép. 
3) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
4) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 

 
 

5.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
 

          Mezőfi Zoltán                                                dr. Varga Tibor           
                                    polgármester                                                     jegyző 

 
 
 

 
Kihirdetési záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. ………………… 

      
                    
                                                dr. Varga Tibor 
                                                       jegyző 
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Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita                   Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 

BESZÁMOLÓ A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 

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

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény  87. § (1) bekezdése alapján - szeptember 15-ig kell tájékoztatni a 
képviselő-testületet. 
 
Város költségvetésének végrehajtása 
Az első félévi gazdálkodásunkat 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2014. 
évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 18. § (2) bekezdé-
sében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.  
Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán maximálisan biztosított volt.  

2014. évi gazdálkodásunkat jelentősen meghatározta a 2013. évben képezett 237.171 eFt-
os önkormányzati és 700 eFt-os intézményi pénzmaradvány. Az elmúlt években már meg-
szokottá vált, hogy nincs szükség sem folyószámla, sem munkabérhitel felvételre.   
 
Kiemelt feladatainkról  
 
Költségvetési rendeletünk 18. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselő-
testület kiemelt feladatnak 

a) az intézmények biztonságos működtetését,  
b) a városközpont rehabilitációs pályázat lezárását, a buszforduló üzembe helyezését, 
c) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak 

karbantartását) a városkép javítását, 
d) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását 
e) az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok lehetőség szerinti 

értékesítését, 
f) igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését, 
g) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszer-

zését, 
jelöli meg. 

 
Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán biztosított volt. Költség-
vetési problémák miatt fennakadás nem volt, sőt hosszú évek óta először sor került 
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jutalom kifizetésére és olyan eszközök pótlására is, melyek régóta hiányoztak az in-
tézményekben.  
 
A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása biztosított volt. Városüzemeltetési csoport 
közreműködésével és közmunkások bevonásával, nem utolsó sorban a megvásárolt traktor 
használatával, a település tisztasági, parkgondozása és karbantartási feladatok folyamatos 
ellátása megfelelő szinten biztosított volt.   
A közhasznú dolgozók létszáma az elmúlt fél évben 10-15 fő volt. Elsősorban a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásra jogosultakat alkalmaztunk, így mérsékelten csökkenteni tud-
tuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget.  Az intézményi karbantartások nagy részét 
a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.  
A város karbantartási feladatai hosszú évek óta először látványos, jelentős munkát jelentet-
tek. Minőségben, kiviteli igényben sem lehet összehasonlítani a korábbi évek munkáival. A 
Képviselő-testület e feladatok ellátására 212 millió forintot meghaladó összeget különített 
el, a munkákra közbeszerzést kellett kiírni. Az első félévsorán a közbeszerzések lebonyolí-
tása, a szerződések megkötése történt meg. Ezek mellett a közutak, járdák karbantartása 
kezdődhetett meg.  
 
A Szőlő utcai telkekre vételi szándékot nem jelzett senki. Üresen álló ingatlanok esetében 
még csak érdeklődésről sem tudok beszámolni. Csupán olyan érdeklődés volt, melyben az 
érdeklődő térítésmentesen, kizárólag saját céljaira használta volna az épületet. 
 
A 34 ha-s terület megszerzése is rajtunk kívül álló okok miatt nem kezdődhetett meg. Jelen-
leg igen nehéz olyan személyt találni, aki nyilatkozni tudna a hasznosítással, átadással 
kapcsolatban. Ezen kívül a honvédelemre is vonatkoznak a vagyontörvény előírásai. A 
nemzeti vagyon bárminemű mozgatása igen nehéz. 
 
 
A város I. félévi gazdálkodási adatait a következő táblázat tartalmazza (feladat/összes kia-
dás).  

‐  felhalmozási kiadások 25,26 % 
‐  a bérek 15,21 % 
‐  járulékok 2,91 % 
‐  dologi kiadások 19,93 % 
‐  ellátottak pénzbeni juttatása 5,45 % 
‐  átadott pénzeszközök 31,25 % 

o előzőből intézményfinanszírozás 29 % teljesítésen állnak június 30. napon.  
Az adatokból jól látható, hogy a megszokott „költségvetési szerveknél jellemző” megosztás-
tól I. féléves teljesítésünk jelentős részben eltér. Általában a költségvetési szerveknél a bér 
szokta képezni a kiadások több, mint felét. A felhalmozás pedig szinte kimutathatatlan szo-
kott lenni. Nálunk jelenleg az intézményfinanszírozáson kívül a fejlesztési kiadások képezik 
a költségvetés legmagasabb összegét.  
 
A teljesítés állása 2014. június 30-án: 
 

‐  felhalmozási kiadások 26,03 % 
‐  a bérek 58,87 % 
‐  járulékok 55,98 % 
‐  dologi kiadások 50,85 % 
‐  ellátottak pénzbeni juttatása 21,67 % 
‐  átadott pénzeszközök 44,87 % 
A felhalmozási kiadások jelentős részben a II. félév során realizálódnak, ez a teljesítés %-ban 
is tükröződik.  
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Bevételek féléves teljesítése 
 
A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett 
bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Bevételek teljesítése 
bevételi nemenként: 

‐  intézményi működési bevétel 53,05 % 
‐  működésre átvett bevételek 43,07 % 
‐  helyi adók 55,10 % 

előzőből 
 építményadó 42,95 % 
 helyi iparűzési adó 55,70 % 
 magánszemélyek kommunális adója 63,24 % 
 kamat és bírság bevétel 120,2 % 

‐  átengedett adók 62,04 % 
előzőből 

 gépjárműadó 59,03 % 
 talajterhelési díj 140,67 % 

‐  központi támogatás 58,5 % 
Működési bevételek összesen: 53,61 % 
Fejlesztési bevételek 3,71 % 
Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 36,87 % 
 

Az összes bevételi előirányzat viszonylag alacsony szintet mutat. Ennek oka, hogy a város-
központ rehabilitációs pályázatra benyújtott kifizetési kérelem még nem került jóváhagyás-
ra. 
 
Összevont költségvetésről 
Az önkormányzat összevont költségvetésének  992.526 eFt eredeti és 1.010.208 eFt módosított 
előirányzata 2013. június 30 napig a következők szerint teljesültek:  

‐  bevételek 386.060 eFt (38,22 %) 
‐  kiadások   360.115 eFt (35,48 %). 

 
Összességében elmondható, hogy az I. féléves gazdálkodás pozitív, 25.945 eFt-os egyen-
leggel zárult. 
 
Polgármesteri Hivatal 
 
A módosított költségvetés 90.905 eFt. A bevételek teljesítése 42,47 %, a kiadások teljesítése 43 
%. Az időarányos előirányzathoz viszonyítva az intézményfinanszírozás bevétel teljesítése 41,63 
%. 
A kiadások:  

‐  a bérek 47,25 % 
‐  járulékok 50,18 % 
‐  Dologi kiadások 38,08 % 

Összes kiadás: 43 % 

A Polgármesteri Hivatalnak felhalmozási kiadása nem volt (II. félévben realizálódott).  
 
 
Napköziotthonos óvoda 
 
A módosított költségvetés főösszege 57.518 eFt. A bevételek teljesítése 43,18 %, a kiadások telje-
sítése 42,96 %. 
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Kiadások részletezése: 
A kiadások:  

‐  a bérek 45,31 % 
‐  járulékok 44,37 % 
‐  dologi kiadások 28,92 % 

 
A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás jelenik meg. 
 
 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
A módosított költségvetés főösszege 47.354 eFt. A bevételek teljesítése 46,25 %, a kiadások telje-
sítése 45,55 %. 
 
Kiadások részletezése: 

‐  a bérek 49,38 % 
‐  járulékok 46,71 % 
‐  dologi kiadások 46,87 % 

 
A bevételi oldalon az intézményfinanszírozás teljesítése 52,87 %. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2014. szeptember 12. 
 
 

Mezőfi Zolán  
                                                                                                                     polgármester 

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

3. Jogszabályi háttér: fentiekben felsorolva 

4. Határozati javaslatok 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2013.( IX.06.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.  
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az ön-
kormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.  
A 2014. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása jelentős 
részben megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és 
bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.  
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Határidő: folyamatos, majd december 31.,  
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester,  
                 
 
 
Törvényességi záradék:  Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 

           Dr. Varga Tibor 
                   jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester  

CSATLAKOZÁS BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRENDSZERHEZ 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázatát a tele-
pülési önkormányzatok abban az esetben írhatják ki, ha csatlakoznak a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához. A csatlakozás a pályázati 
fordulóhoz önkéntes, egyúttal a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerhez (EPER-Bursa rendszer) történő csatlakozást is magában foglalja és kizáró-
lag az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított EPER-Bursa rendszerben történő 
regisztrációt követően valósulhat meg. Az elektronikus rendszerhez nem csatlakozó önkor-
mányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíj rendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a pályáza-
tot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben pályázatot nem bírálhatnak el.  

Az ösztöndíjrendszerhez történő önkormányzati csatlakozás határideje: 2014. október 1. A 
pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2014. november 7.  

A támogatott hallgatók részére a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az 
ösztöndíjat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési (és a megyei) önkormányzat által 
megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a 
Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. szeptember 2. 
                                                                                                             Mezőfi Zoltán 
                                                                                                              polgármester 
 
 

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

Rétság város 2007.-től minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez, mely a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására került létrehozásra. 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  
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A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 
szóló 51/2007 (III. 26.) Korm. rendelet 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2014. (IX.19.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásról az alábbi 
határozatot hozza:  

1. Az Önkormányzat kinyilvánítja azt a szándékát, hogy csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fia-
talok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2015. évi fordulójához.  

2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkor-
mányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Álta-
lános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázato-
kat és a pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által üze-
meltetett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer-
ben rögzíti.  

4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a jegyző dönt. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a csatlakozási és adatbázis használati nyilatkozat aláírására. 

 
 

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
Határidő: 2013.október 11. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
…………………. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, 

az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 
ezennel kiírja a 2015. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási hallgatók számára 

a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan 
 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociáli-
san rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsola-
tos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási 
feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes téríté-
sekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: la-
kóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” 
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felső-
oktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali ta-
gozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét 
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 őszén már nem 
áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának felté-
tele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen . 
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 
 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt  
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hall-

gatója 
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- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban 

 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 
 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje  
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése:  

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltölté-
se a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel 
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rend-
szerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának  

határideje: 2014. november 7. 
 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.  
 
A pályázat kötelező mellékletei: 

 
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 
2014/2015. tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesí-
tett hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meg-
hirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos kép-
zés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 
 
c) A 
szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: 

- . . .  
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
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Jövedelem: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, bel-
földről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jö-
vedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fi-
zetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egysze-
rűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadá-
sokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi ősterme-
lésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető 
az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-
ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, 
az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számá-
ra fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok sze-
mélyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára   történő 

foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munka-
vállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át 
nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, 
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezet-

ben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel. 

 
4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a való-
ságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben 
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből 
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
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A pályázó pályázata benyújtásával  
a)       hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 

települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a 
Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga 
kezelje; 

b)     hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebo-
nyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama 
alatt kezelje; 

c)       hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatás-
kezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 

d)     hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azo-
nosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továb-
bításához.  

 
5. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig: 
 

a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés 
és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hi-
ánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban fel-
tüntetett. A hiánypótlási határidő: ….. nap 

 

b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, 
határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és ki-
zárását írásban indokolja; 

c) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és dön-
tését írásban indokolja; 

d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 

e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálata alapján járhat el. 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas 
elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben 
az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a megho-
zatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a 
pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16-ig 
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntés-
ről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását 
követően 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkor-
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mányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegé-
ről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam 
által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2014/2015. 
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jo-
gosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallga-
tói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósí-
tása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa 
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Tá-
mogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási 
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogo-
sultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támoga-
tási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hall-
gatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is 
hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, 
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alap-
ján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve 
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény 
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennál-
lását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. március. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben 
október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösz-
töndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hall-
gatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben 
is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intéz-
mény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intéz-
ményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pont-
ját). 
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9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 
az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írás-
ban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa 
Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell 
kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesí-
teni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyó-
sításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki 
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőokta-
tási intézmény részére visszafizetni. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben 
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküld-
ve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas 
a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további 
félévi részleteiről is lemond.  
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 
 
10. Lebonyolítás 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a 
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő 
látja el.  
A Támogatáskezelő elérhetősége: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica 

 
1381 Budapest, Pf.: 1418 

Tel.: (06-1) 795-5600 
E-mail: bursa@emet.gov.hu 

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 
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5. "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 
……………..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával  

Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján 
 ezennel kiírja a 2015. évre  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 

 
1. A pályázat célja 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociáli-
san rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás 
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsola-
tos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkeze-
lési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, 
míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkor-
mányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül 
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes téríté-
sekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál. 
 
2. Pályázók köre 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése 
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: la-
kóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” 
fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.] 
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 
vagy 
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

 
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt  
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hall-

gatója 
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban 
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A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben elő-
ször nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanév-
ben ténylegesen megkezdik. 
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése:  

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltölté-
se a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzé-
sét és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt. 

 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának 

határideje: 2014. november 7. 
 

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
  
 
A pályázat kötelező mellékletei: 
 
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 
 
2. A 
szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- . . .  
A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg. 
 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt-
lakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, bel-
földről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jö-
vedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fi-
zetni. 
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Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egysze-
rűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadá-
sokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi ősterme-
lésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető 
az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-
ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, 
az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli 
támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számá-
ra fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok sze-
mélyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak a mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történő 

foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munka-
vállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át 
nem haladja meg, 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezet-

ben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló 
törvény alapján adómentes bevétel. 

 
 
4. Adatkezelés 
 
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa 
rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a való-
ságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben 
nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből 
pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy: 

a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat 
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – 
kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje; 

b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra 
való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje; 
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c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal 
a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson; 

d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támoga-
tó önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson, 

e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint 
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.  

 
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor 
felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.  
 
5. A pályázat elbírálása 
 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig: 
 
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az 
elbírálás során, az önkormányzat által  meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti 
túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan 
dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határ-
idő: ….. nap 
 

b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, 
a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és 
kizárását írásban indokolja; 

c) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és dön-
tését írásban indokolja; 

d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 

de) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív 
vizsgálatára tekintettel járhat el. 
 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és 
köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az 
önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a 
vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az 
ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját 
elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás 
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal 
hozható meg. 
 
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat vissza-
vonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékes-
ségi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támo-
gatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatály-
lyal hozható meg. 
 
6. Értesítés a pályázati döntésről 
 



Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez                                                                     2014. 09.19-i Kt. ülésre 

13 
 

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2014. december 19-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a 
pályázókat. 
 
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2015. január 16-ig 
értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntés-
ről az EPER-Bursa rendszeren keresztül. 
 
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását 
követően 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkor-
mányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegé-
ről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2015. augusztus 31-ig a 
Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. tanévben melyik felsőoktatási 
intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy 
a 2015-ös felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pá-
lyázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az 
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. 
 
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás idő-
tartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan 
elveszti. 
 
 
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2015/2016. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támoga-
tott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az 
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 
 
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott 
hallgatója a felsőoktatási intézménynek.  
 
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam 
által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg. 
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel 
meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósí-
tása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. 
 
8. Az ösztöndíj folyósítása 
 
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. 
tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév). 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. tanév első féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa 
Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Tá-
mogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási 
intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető 
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felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogo-
sultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támoga-
tási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hall-
gatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is 
hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, 
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alap-
ján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve 
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény 
folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennál-
lását az intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. október. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félé-
vekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő 
első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hall-
gatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben 
is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intéz-
mény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intéz-
ményben folyósított támogatástól. 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pont-
ját). 
 
9. A pályázók értesítési kötelezettségei 
 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt 
minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 na-
pon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt 
(1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdemé-
nyezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az 
alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

munkarend, finanszírozási forma megnevezésével); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyó-
sításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki 
nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőokta-
tási intézmény részére visszafizetni. 
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Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben 
kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküld-
ve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas 
a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további 
félévi részleteiről is lemond. 
 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 
 
 
10. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a 
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő látja el. 
 
A Támogatáskezelő elérhetősége: 
 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
 

1381 Budapest Pf. 1418 
Tel.: (06-1) 795-5600 

E-mail: bursa@emet.gov.hu 
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester  

MEGÜRESEDETT ÁLLÁSHELY BÉRÉNEK FELOLDÁSA, PÁRHUZAMOS FOGLALKOZTA-
TÁS ENGEDÉLYEZÉSE 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Házi Segítségnyújtás területen dolgozó két kolléganő közül az egyik 2014. november 1. nap-
tól a „Nők a negyven” program keretében nyugdíjba vonul. Ezt megelőzően kiveszi éves sza-
badságát, utolsó munkában töltött napja 2014. szeptember 23.  
2014. szeptember 24. naptól meg kell oldani a feladat zavartalan, megszokott magas színvona-
lú ellátását. A leírtak alapján kérem, hogy az álláshely bérének zárolását feloldani szíveskedje-
nek.  
A zavartalan feladatellátást a jelenleg helyettesként dolgozó munkatárssal oldanánk meg. A 
személykiválasztás kétségtelen előnye, hogy ismeri az ellátottakat, az ellátottak is elfogadják őt. 
Munkájával a két főállású kolléganő és az ellátottak is maximálisan elégedettek voltak. Az új 
munkatárs felvételére a párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése esetén 2014. szeptember 
24. naptól kerülne sor. A személyi változások költségvetési hatása – 118.000 Ft bér figyelem-
bevételével -  147.500 Ft bér, 39.825 Ft járulék és bruttó 20.397 Ft cafetéria juttatás (összesen: 
207.722 Ft) lenne. A kolléganő év közben kivehette volna szabadságát, ekkor megbízási díjat 
kellett volna fizetni a helyettesnek. E tények figyelembe vételével a párhuzamos foglalkoztatás 
tényleges többletköltsége a cafetéria juttatás 20.397 Ft-os összege. 
 
A Házi segítségnyújtás feladatot az állam a gondozási napok figyelembevételével finanszírozza. 
Egy gondozónő maximum 9 fő ellátottat láthat el. Jelenleg mindkét gondozónő 9-9 fő ellátását 
biztosítja.   
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. szeptember 2.  
                                                                                                             Mezőfi Zolán 
                                                                                                             polgármester 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 
18.§ 
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18. § (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatá-
rozott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelem-
be kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, 
munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában 
létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási 
jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formá-
ban is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett állás-
helyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával 
használhatók fel.  A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Kép-
viselő-testület hozzájárulása szükséges, 

 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2014. (IX.19.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Házi Segítségnyújtás területen 
dolgozó munkatárs nyugdíjba vonulása miatt álláshely bérének feloldására és párhuzamos fog-
lalkoztatás engedélyezéséről készített előterjesztést. 
 

 
A Képviselő-testület az állami támogatott feladat biztonságos ellátása érdekében hozzájárul a 
megüresedő álláshely személyi juttatás-zárolásának feloldásához és 2014. szeptember 24. 
naptól a párhuzamos foglalkoztatást engedélyezi. A párhuzamos foglalkoztatás többletköltségét 
- 147.500 Ft bér, 39.825 Ft járulék és bruttó 20.397 Ft cafetéria juttatás – a 2014. évi költségve-
tés tartaléka terhére biztosítja.  
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a munkáltatói intézkedések megtételére.  
 
 
Határidő: 2014. szeptember 24. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Jánosik Gabriella és Dabasi Kornélia      
Előterjeszti:Mezőfi Zoltán polgármester                           

TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL 

ELŐTERJESZTÉS  

a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 
 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékoztatást 
a kintlévőségekről.  
Közterület használat: a mai napon 52.200.- Ft tartozást tartunk nyilván. A tartozás a Piactéren 
lebontott faházak tulajdonosai közül 2 fő tartozása változatlanul fennáll. 
Lakbértartozások: 
2014. július havi állomány: 75.389.- Ft. Három fő tartozik lakbérrel. Ez 3.718.- forinttal kevesebb 
az előző beszámolóhoz képest. Egy fő 7 havi tartozással rendelkező bérleti szerződését tavalyi 
évben már felmondtuk. Tájékoztattuk hogy a fennálló tartozás megfizetése alól nem mentesít a 
szerződés felmondása. A bérlő az előző tájékoztató óta 4 havi lakbérhátralékot megfizetett, jelen-
leg is az ingatlanban tartózkodik, így a lakbért továbbra is számlázzuk. Egy másik bérlő 6 havi tar-
tozása fennmaradt, miután csak hónapokkal kiköltözése után írta meg hozzánk bérleti szándéká-
nak megszűnését. Fizetési felszólító időközben már lett küldve neki is. 
 
Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása miatt 
Rezsi díjak továbbszámlázása tekintetében a Polgármesteri Hivatal épületében 591.992.- forinttal 
tartozik 2 vevő. Az egyik  vevő jelentős tartozása 577.464.- forint (Kormányhivatal- az ügyintézővel 
a személyes kapcsolatot felvettük). Telefonon és postai úton is jeleztük feléjük, hogy a számla fize-
tési határideje lejárt. A hirdetőtáblák használati díjával 2 fő tartozik: 8.102.- forinttal. A hátraléko-
soknak folyamatosan küldünk fizetési felszólítást ill. Amennyiben lehetőség van rá telefonon vagy 
személyesen is figyelmeztetjük az ügyfeleket a tartozásukra. A táblák leszerelésének megkezdé-
sekor többen is rendezték tartozásukat.  
 
Adótartozások (2014. szeptember 4.)   
Tartozás  Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás 
Építményadó  (15 adós)  16.629 1.109
Kommunális adó (161adós) 3.378 21
Iparűzési adó (98 adós) 7.196 73
Gépjárműadó (200 adós) 4.466 22
Talajterhelési díj (10 adós) 303 30
                                 31.972   
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A követelésállomány 2014. május 31-hez képest 4. 020 eFt-tal csökkent. 
A tényleges adósok száma 397 fő, mivel egy adózó több adónemben is tartozhat, ebből 10 adózó-
nak 500 Ft alatti a tartozása. Az előző időszakban 429 fő volt a tényleges adósok száma, ez 32 
adózóval csökkent.  
Az egy főre jutó adótarozás két adónemben (építményadóban és iparűzési adóban) csökkent, gép-
járműadóban nem változott és két adónemben (kommunális adóban és talajterhelési díjban) nőtt. 
Ez a tendencia minden évben megismétlődik. Többen a nyár folyamán, illetve a szeptemberi határ-
időre fizetik meg éves adójukat.  
Felszámolás alatt lévő adózó 14 cég, melyeket a felszámolási eljárás jogerős befejezése után 
törölni lehet. Adótartozásuk 2.681 eFt, pótléktartozásuk 1.368 eFt.  
Kettő cég felszámolási eljárása befejeződött, vagyoni fedezet hiányában követelésünk nem került 
kiegyenlítésre. Az adózók 2.377 eFt adóval és 1.116 eFt pótlékkal tartoztak. 6 új felszámolási eljá-
rás indult, ezekez csatlakoztunk követelési igényünk benyújtásával: 194 eFt adótartozással és 43 
eFt pótléktartozással. 
3 adózó kényszertörlési eljárás alatt van, adótartozásuk: 152 eFt, pótléktartozásuk: 56 eFt. 
1 adózó kényszertörlési eljárása befejeződött és egy új eljárást indítottak. Követelési igényünket 
benyújtottuk 146eFt adó- és 53 eFt pótléktartozásról. 
Végrehajtónál jelenleg 67 adózó van, 19.504 eFt adótartozással és 4.769 eFt pótléktartozás-
sal. 
2014. május 31. után Dr. Balla Zoltán végrehajtónak átadtunk 6 adózót végrehajtásra 383 eFt 
adó és 156 eFt pótléktartozással.  
Az önálló bírósági végrehajtó utalt eddig 3.959 eFt-ot adótartozásra és 1.453 eFt-ot pótléktartozás-
ra. 
Adóhatóságunk a végrehajtási eljárás megkezdésekor értesítette az adózókat.  9 adósnál végre-
hajtási eljárást indítottunk. Az adósok 1.032 eFt adóval és 77 eFt pótlékkal tartoznak. 
Az elmúlt időszakban 8 adózónál a végrehajtási eljárás befejeződött. 
Dr. Balla Zoltán önálló bírósági végrehajtó a Földhivatalnál végrehajtási jogot jegyeztetett be 
Rétság Város Önkormányzata javára 1 adózónál 87 eFt tartozásra. 
Az elmúlt időszakban nyomon követtük azon adózók befizetésit, akik részletfizetést kértek és kap-
tak is. Jelenleg 27 adósunk teljesíti a részletfizetését. 6 adózó nem teljesítette a részletfizetési 
határidőket, őket végrehajtónak átadtuk. 2014. május 31. és 2014. szeptember 3. között 2 adós 
részletfizetést kapott. 
NAV –nál lévő adózók száma: 5 adótartozásuk 12.002 eFt.  
2014. július 15-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölötti tartozók száma 28 adós, 
50- 100 eFt között 30 adós tartozik.  
A 2014. április 15-i adóslistán összesen 63 adózó szerepelt. Az adóslistán lévők száma 5 adó-
zóval csökkent. Az adóslistán szereplő adósok mindegyike ellen végrehajtási vagy felszámolási 
eljárást indítottunk. Az adóslistán 9 új adózó szerepel. Az adósoknál végrehajtási eljárást kezde-
ményeztünk. 
 
Az Okmányirodánál kezdeményezett gépjárművek forgalomból kivonására (1 éven túli adótartozás 
miatt) újabb 2 adós fizetett szeptember 3-ig, így az eljárást megszűnt, a gépjárműveket újra forga-
lomba helyezték. 
 
A 2014. szeptember 15-én esedékes befizetésekről kiküldtünk 1687 db értesítést, ez tartalmazza 
az adósok adószámláján lévő hátralékot is. 
  
Lakástámogatás: Az OTP Bank Nyrt. vezeti a visszatérítendő önkormányzati támogatásokat. Ne-
gyedévente kapunk tájékoztatást a befizetésekről, tartozásokról. A június 30-ig elszámolt időszak  
értesítése szerint 21 fő tartozik 2.630 eFt-tal. A hátralékosoknak fizetési felszólítást küldtünk, illetve 
felvettük a kapcsolatot az OTP Háttérműveleti Osztállyal a tartozások rendezése érdekében. A 
nyilvántartás néhány esetben túlfizetést is tartalmaz, melyek nagyságrendje elhanyagolható.  
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Étkezési térítési díjak: Az Iskolai intézményi étkezésnél augusztus 31-én hátralék 275.506.- Ft.  A 
tartozás 32 fő étkezési térítési díja, 10 fő kivételével egyhavi térítési díjakról van szó. Szociális 
étkezőink közül 4 fő tartozik térítési díjjal. A hátralék összege 49.018.- forint.  
 
Óvodai intézményi étkezés: Óvodai intézményi étkezés tartozás: 29.575.- forint 17 fő gyermek 
térítési díja. A térítési díj elmaradások a nyári hiányzások miatt vannak, egyik tartozás sem tartós. 
 
Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, Rendszeres szociális segély) 
 
Aktív korúak ellátásra való jogosultságok megszüntetésével és visszafizetési kötelezettségek telje-
sítésével kapcsolatosan 2014. évben az alábbi tájékoztatást nyújtom: 
 
2013. évben 98 fő részére került megszüntetésre a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint 3 fő 
részére került megszüntetésre a Rendszeres szociális segély. 
Az összesen 101 fő ellátottból a megszüntetések során 34 fő 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 ré-
szesül. 
Fentieket figyelembe véve a 34 fő ellátásának és visszafizetési kötelezettség teljesítésének elren-
deléséből 4 fő fordult az Önkormányzattól részletfizetést, az Ő részükre összesen 111.910 Ft 
összegben a részletfizetési kérelmektől függően 6-12 havi részletfizetést engedélyeztünk. A rész-
letfizetések közül 2 fő rendszeresen eleget tesz részletfizetési kötelezettségének, 2 fő nem teljesí-
tette kötelezettségét.  
A részletfizetési kérelmekből összesen 57.710.- forint került megfizetésre 2014. február 28-ig. 
A fennmaradó 30 főből, akik visszafizetésre lettek kötelezve, visszafizetési kötelezettségüknek 18 
fő részben, vagy teljesen eleget tett 203.040 Ft összegben. 
A fennmaradó 12 fő semmilyen formában nem teljesítette visszafizetési kötelezettségét. Az Ő tar-
tozásuk az Önkormányzat felé 460.916 Ft.  
Az Önkormányzat aktív korú ellátások tekintetében a 2013. évi követelésállománya: 
582.416.- Ft.  
 
2014. augusztus 31. napjáig 23 fő részére került megszüntetésre a Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás. 
A megszüntetések során 7 fő az ellátás visszafizetésére lett kötelezve, összesen 87.400 Ft 
összegben.  
2013. évben ellátásának és visszafizetési kötelezettség teljesítésének elrendeléséből a fizetési 
felszólítások kiküldését követően 2 fő fordult az Önkormányzattól részletfizetést, az Ő részükre 
összesen 57.000 Ft összegben a részletfizetési kérelmektől függően 4-6 havi részletfizetést en-
gedélyeztünk.  
A részletfizetések közül 1 fő rendszeresen eleget tesz részletfizetési kötelezettségének, 1 fő nem 
teljesítette kötelezettségét.  
A részletfizetési kérelmekből összesen 34.200.- forint került megfizetésre 2014. augusztus 31. 
napjáig. 
A visszafizetésre kötelezettek közül, visszafizetési kötelezettségüknek 3 fő teljesen eleget tett 
57.000 Ft összegben. 
A fennmaradó 4 fő idáig semmilyen formában nem teljesítette visszafizetési kötelezettségét. Az Ő 
tartozása az Önkormányzat felé 30.400 Ft. 
Figyelembe véve a 2013-as évet is az Önkormányzat aktív korú ellátások tekintetében 2014. 
augusztus 31. napján az összes követelésállománya: 578.616.- Ft.  
Ez az előző beszámolóhoz képest 4.560 Ft-al csökkent.  
 
A csatornaérdekeltségi hozzájárulás megfizetésének céljára megkötött LTP szerződések alapján 
megfizetett közműfejlesztési hozzájárulás szerződéseinek lezárása folyamatosan történik. 2013. 
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év elejétől 2014. július 31-ig a jogcímen 3.030.781.- Ft folyt be költségvetési számlánkra. Előző 
tájékoztatóhoz képest 102.424.- forinttal növekedett a költségvetési számlánkra befolyt összege. 
Sajnos néhány ügyfelünk többszöri felhívásra – továbbra - sem zárta le lakástakarékpénztári 
számláját, így megtakarítása nem került átutalásra az önkormányzat számlájára. Felszólítottuk 
ügyfeleinket és egyben tájékoztattuk őket, hogy az érdekeltségi hozzájárulás nem került megfize-
tésre részükről.  6 fő elhunyt hagyatéki leltárba való felvétele folyamatban van. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíveskedjen. 
 
2 Jogszabályi hivatkozások 
---- 
 
3 Határozati javaslatok 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2014.( IX.19.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat követe-
lésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a 
jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – továbbra is aktív köz-
reműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.    
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
              
 
Rétság, 2014. szeptember 4. 
 
                                                                                                   Mezőfi Zoltán 

       polgármester 
 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartal-
maz.  

 
 
 
 

Dr. Varga Tibor 
         jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző  

29/2014. (II.18.) SZÁMÚ KT HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 24. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, a választások szavazásnapi teendőinek lebonyolítására a 
helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjait – a jegyző javaslata alapján – a Képviselő-testület vá-
lasztja meg.   
 
A választás előkészítése során folyamatosan vizsgálni kell az összeférhetetlenségi szabályokat. 
Nem lehet Szavazatszámláló Bizottság tagja az, aki a választáson képviselő-jelöltként indul. A 
2-es számú szavazókör Bizottságából Szlezákné Kis Éva képviselőjelölt. 
  
Helyére javaslom Kaba Istvánné (2651 Rétság, Takarék u. 22.) megválasztását. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. szeptember 09. 
                                                                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                  jegyző 
 
 

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

 

29/2014. (II.18.) számú KT határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak, póttagjainak megválasztásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a választások szavazásnapi teendő-
inek lebonyolítására a helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjait – a jegyző javaslata alapján – az 
alábbiak szerint megválasztja.   
 
 

1-es számú szavazókör: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Tagok: 
 
- Fiam Pálné    Rétság, Takarék út 53. 
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- Vinczéné Szunyogh Judit  Rétság, Mező út 12. 
- Rózsa Zoltánné    Rétság, Szőlő út 37. 
Póttagok: 
- Gálné Kürtössy Margit   Rétság, Zrínyi út 14. 
- Pelle Margit    Rétság, Nyárfa u. 9. fsz. 2. 

 
2-es számú szavazókör: Általános Iskola 

- Fiam Pál     Rétság, Takarék út 53. 
- Szlezákné Kis Éva   Rétság, Rózsavölgy út 30/b. 
- Hriagyelné Kucsera Katalin  Rétság, Jászteleki út 18. 
Póttagok: 
- Vargáné Gyöngyössy Judit  Rétság, Rózsavölgy út 30/a. 
- Gyenes Lászlóné    Rétság, Rákóczi út 59. fsz. 1. 

 
 
Határidő: Ve. szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja  
a) a köztársasági elnök,  
b) a háznagy,  
c) képviselő,  
d) alpolgármester,  
e) jegyző,  
f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,  
g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint  
h) jelölt.  
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl  
a) párt tagja,  
b) a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,  
c) a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,  
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2014. (IX.19.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak, póttagjainak megválasztásáról szóló, 29/2014. (II.18.) KT határozat módosításáról 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy jelöltség miatt Szlezákné Kis Éva helyett Kaba 
Istvánné (2651 Rétság, Takarék u. 22) kerüljön a 2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bi-
zottságába. 
 
A Képviselő-testület a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a választások szavazásnapi teendő-
inek lebonyolítására a 2. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottság tagjait – a jegyző ja-
vaslata alapján – az alábbiak szerint módosítja:   

- Fiam Pál     Rétság, Takarék út 53. 
- Kaba Istvánné      Rétság, Takarék u. 22. 
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- Hriagyelné Kucsera Katalin  Rétság, Jászteleki út 18. 
Póttagok: 
- Vargáné Gyöngyössy Judit  Rétság, Rózsavölgy út 30/a. 
- Gyenes Lászlóné    Rétság, Rákóczi út 59. fsz. 1. 

 
 
 
Határidő: 
Felelős:  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia     

előterjeszti: Vargáné Fodor Rita, a jegyző általános helyettese  
 

SZERZŐDÉSEK JÓVÁHAGYÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alábbi szerződések utólagos jóváhagyását kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől a Rétság Város Önkor-
mányzata 2014. szeptember 06-án kezdődő Őszi Negyedszázad Fesztivál sorozat megrendezésével kap-
csolatosan: 
  

Szerződő fél 
 

Időpont Helyszín Szolgáltatás Összege Fizetés módja

Albertfalva Gyer-
mekeiért Alapítvány 
Petőfi Musical Stú-
dió 

2014.09.06. 
19 óra 30 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Musical est 120 
percben 

100.000.- Készpénz 

Sound-Magister Kft 2014.09.06 
19 óra 30 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Musical est hang 
és fénytechnikai 
szükségletei 

100.000.- + áfa Átutalás 

Connecting Art kft 2014.09.06. 
19 óra 30 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Musical est köz-
reműködés és 
fellépés 

100.000.-+ áfa Készpénz 

Janza Kata Művé-
szeti Kft 

2014.09.06 
19 óra 30 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Musical est köz-
reműködés és 
fellépés 

100.000.- + áfa Készpénz 

Musical Art Kft 2014.09.06 
19 óra 30 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Musical est köz-
reműködés és 
fellépés 

100.000.- + áfa Készpénz 

Elvisz-Tours Kft 2014.09.06 
19 óra 30 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Musical est fel-
lépői szállítása 

95.737.- +áfa átutalás 

 
A szerződéseket az előterjesztésemhez mellékelem. Az Elvisz-Tours Kft-vel kötendő szerződés a 
partnernél aláíráson van jelenleg. 
 
Továbbá szintén az Őszi Negyedszázad Fesztivállal kapcsolatosan az alábbi szerződésekhez kér-
nénk a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását: 
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Szerződő fél 
 

Időpont Helyszín Szolgáltatás Összege Fizetés módja

Demi Art 2014.09.13. 
19 óra 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Folytassa Svejk 
műsor 

317.500.- áfá-
val 

Készpénz 

Dudás Műsoriroda 2014.09.19. 
19 óra 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Abba Sisters 40 
perces műsora 

130.000.- + áfa Átutalás 

Wiking Art – 
Production, Média 
Produkciós Iroda 
Kft 

2014.10.04. 
18 óra 

Városi Művelődési 
Központ és Könyv-
tár színházterme 

Operett-nóta 
műsor 85-90 
percben 

640.000.- + áfa készpénz 

 
Az alábbi két szerződés  Rétság Város Önkormányzata a táblázatban megjelölt célokra kötendő 
megállapodásait tartalmazza 
 

Szerződő fél 
 

 Cél Összege  

Infotelecom Bt szerződés Rákóczi út 32. gim-
názium előtti parko-
sítási munkák 

502.450.- + áfa Átutalásos fize-
tési mód 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Rétsági Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége 

Hatósági szer-
ződés 

Hosszabb idejű köz-
foglalkoztatás támo-
gatása 

610.165.- Rétság Város 
Önkormányzata 
mint kedvezmé-
nyezett 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2014. szeptember 12. 
 

 Vargáné Fodor Rita 
a jegyző általános helyettese 

 
 

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

3. Jogszabályi háttér 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 18.§ (2) bekezdés h) pontja, mely sze-
rint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képvise-
lő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.” 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2014.( IX.19.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szerződések jóváhagyásáról ké-
szített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület az itt felsorolt és a határozat mellékletét képező szerződéseket jóváhagyja.  
 
 

Szerződő fél 
utólagos jóváhagyással 

 

Szerződő fél 
 

Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány 
Petőfi Musical Stúdió 

Demi Art 

Sound-Magister Kft Dudás Műsoriroda 
Connecting Art kft Wiking Art – Production, Média Produkciós Iroda 

Kft 
Janza Kata Művészeti Kft Infotelecom Bt 
Musical Art Kft Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási 

Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 
Elvisz-Tours Kft  
 
 
Az utólagos jóváhagyásra előterjesztett szerződések aláírását a Képviselő-testület – tekintettel a 
rendezvények időpontjára – utólag tudomásul veszi, azok aláírásával egyetért. 
 
A határidőben előterjesztett szerződések esetében a Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zol-
tán polgármestert, hogy a szerződéseket aláírja.  
 
Határidő:  2014. szeptember 30.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

Dr. Varga Tibor 
jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese                      

ÁRAJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt testületi ülésen módosításra került a SÁGRON Kft-vel a kivitelezői szerződés a volt 
laktanya területén lévő sportöltöző felújítására. Az építési engedélyköteles munkák elvégzésé-
hez szükséges regisztrált műszaki ellenőr közreműködési is.  
A feladat ellátására ajánlatot kértünk a településünkön dolgozó KOVATERV Kft. műszaki elle-
nőrétől. Az árajánlat megérkezett. Az ajánlott összeg képletes, 60.000 Ft + áfa.  
A vállalkozás az árajánlattal egyidejűleg szerződés-tervezetet is küldött, melyet az előterjesz-
téshez mellékelek.  
 
Az árajánlat fedezetéül a 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás COFOG-on 
rendelkezésre álló szabad előirányzatot (konyha tetőjavítás maradványát) javaslom megjelölni. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2014. szeptember 12. 
                                                                                                                  Vargáné Fodor Rita 
                                                                                                              jegyző általános helyette-
se 
 
 

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

- több döntés a felújítási munkákról 
 

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

 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2014. (IX.19.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi területen lévő 
sportöltöző építési engedélyköteles munkarészei kivitelezéséhez műszaki ellenőrzésre érkezett 
árajánlatról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a KOVATERV Kft. 60.000 Ft +áfa összegű árajánlatát elfogadja, a szerző-
dést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. szeptember 22. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS  
 
Megbízó:   
  
  
  

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

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

A tervezési szerződés egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a továbbiakban, mint 
Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Megbízott között a mai napon az alábbi 
feltételekkel jött létre: 
 
1./ A Megbízott elvégzi a Rétság város által tervezett, volt sport öltöző kivitelezésének műszaki ellenőrzé-
sét. 
 
2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi: 
- a munkavégzéshez szükséges alapadatokat, információkat  
 
3. / A Megbízott a Megbízó által elfogadott műszaki tartalom és tervek alapján a vonatkozó műszaki és jogi 
szabályozás betartása mellett végzi ellenőrzési tevékenységét. 
 
4./ A kivitelezés helye: Rétság, 0200 hrsz. volt sportöltöző.  
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5./ Vállalási határidő: A kivitelezés teljes időtartama. 
 
6./ A teljesítés módja: a teljesítést a Megbízó igazolásával, a műszaki átadás után teljesíti. 
 
8./ A vállalási díj: 
60.000 Ft+27% ÁFA, 
 
A vállalási díj a műszaki átadást követően, átutalással kerül kifizetésre a Megbízott 10404072-40721741 
számú bankszámlájára 8 napon belül. 
 
9./ A Megbízó igényére elvégzett minden további feladat, amit a szerződés nem tartalmaz, a szerződő felek 
külön megállapodása szerint kerül kifizetésre. 
 
10./ A jelen szerződéssel létesített jogviszonyra a Polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak. 
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 
írták alá. 
 
 
Rétság, 2014. szeptember. 
 
 

Kovács Miklós 
ügyvezető igazgató 

KOVATERV Kft 
 

 



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

3041 Héhalom, Petőfi S. út 11. 

Tel: 06-20-669-5622 

 email: kovacs.miklos@kovaterv.hu 

 

   

 

ÁRAJÁNLAT 
 
Ajánlatkérő: 
Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Mezőfi Zoltán Polgármester 
 
 
 
Ajánlatadó: 
Kovaterv Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi u. 11. 
adósz: 121841110-2-12 
cégjsz: 12-09-003904 
banksz.sz: 10404072-40721741-00000000 
 
Tárgy: volt sport öltöző tetőszerkezet építésének műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 
Megköszönve felkérésüket a volt sport öltöző tetőszerkezet építésének műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására az alábbi ajánlatot tesszük: 
 
 
A teljes vállalkozási díj : 60.000.- + 27% ÁFA, azaz bruttó 76.200.- Ft 
 

Vállalási határidő: a kivitelezés időtartama. 
 
 
 
Bízva ajánlatunk sikeres elbírálásában üdvözlettel: 
               
 

              
                Kovács Miklós     
                               okl. építészmérnök, ügyvezető  
                
Héhalom, 2014. szeptember 08. 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester       

               
LÉGZÉSFUNKCIÓS GÉP TÁMOGATÁSA  

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2014. szeptember 19.-i ülésére 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A mellékelt kérelem alapján az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület arra kéri 
Önkormányzatunkat, hogy a balassagyarmati kórház gyermekosztályát támogassuk egy légzés-
funkciós gép beszerelésével. 
Természetesen nem a teljes vételárat kérik, ami 395. 000 Ft. +ÁFA, hanem 20.000.- FT is nagy 
segítség volna.  
Már korábban gyermeknapra támogattuk az osztályt LCD televízió beszerzésében. Azt lehetett 
látni, hogy a támogatás célba ért, azt az osztályvezető főorvos is pozitívan értékelte. Állítólag még 
többet is kaptak, mint amit az alapítvány eredetileg ígért.  
 
Kérem Tisztelettel a Testületet, hogy a légzésfunkciós géphez 20. 000.- forinttal szíveskedjenek 
hozzájárulni. 
 
Rétság, 2014. szeptember 12. 
 

Mezőfi Zoltán sk. 
  polgármester 

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

- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2014. (VI.06.) számú Kt. 
határozata 

3 Jogszabályi háttér 

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.03.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 18.§ (2) bekezdés h) pontja, mely sze-
rint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képvise-
lő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.”  



Légzésfunkciós gép támogatása  2014. szeptember 19.-i ülésre 
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4 Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2014.(IX.19.) KT. HATÁROZATA 

 
 

A: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Egyes a Mosolyért 
Közhasznú Egyesület kérelmét a légzésfunkciós gép támogatására vonatkozóan. A Képviselő-
testület 20. 000.-Ft, azaz húszezer forinttal azt támogatja azzal a feltétellel, hogy az a balassa-
gyarmati kórház gyermekosztályán kerül elhelyezésre. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
B: A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatja. 
 
 
 
 







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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese     
                                                                                   Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. szeptember 19-i ülésére 
 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 23. § (3) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot. 

 
 

2014. augusztus 22-i ülés 
 

Kivitelezői szerződés módosítása (SÁGRON Kft.) 145 

Szerződés aláírása megtörtént 
 

Kivitelezői szerződés jóváhagyása (MOVENS Kft.) 146 

Mindkét szerződés aláírása megtörtént. Az épületek lebontása kész.  
 

Szerződés-módosítás jóváhagyása (OTP Létesítményüzemeltető Kft.) 147 
A szerződés aláírása részünkről megtörtént, a partner az aláírt példányokat még nem 
küldte vissza.   

 
Szerződés jóváhagyása (Zöldhíd Kft.) 148 

Szerződés aláírása megtörtént 
 

Cigány nemzetiségi önkormányzat kérelme 149 
Határozat megküldve az elnök részére. A hely megjelöléséről tájékoztatás, kérelem 
nem érkezett.  

 
Óvodavezető kérelme 150 

Döntésről az intézményvezető tájékoztatása megtörtént. 
 



Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról                                          2014.09.19. kt ülésére 
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HVB tagok megválasztása 151 

 Értesítés, eskütétel megtörtént. Feladatellátás jelenleg is folyamatos 
 

Temes Viktor kérelme 152 

Határidő még nem járt le, válasz előkészítés alatt. 
 
 
Intézkedés igénylő feladat (egyebekben hangzott el): 
 
2014. augusztus 19. PVB ülés 
 
Bulejka András bizottsági tag: A munkafolyamatok felgyorsultak, beindult mától a szökőkút 
is. Az ezzel kapcsolatos feladat innentől kezdve a városgondnoké. Üzemeltetési naplót is kell 
vezetni, adminisztratív feladattal jár. Reggel 7-kor indul, este 10-ig. Rongálás, károsodás ne 
történjen, erre nagyon kell figyelni.  

Tisztítása folyamatos, figyelmeztető táblák elhelyezésre kerültek. A tisztításhoz 
újabb vegyszer vásárlása vált szükségessé.  

 
Jávorka János bizottsági tag: A rendszám ismert, a rendőrséget kell értesíteni, intézkedni 
kell az ügyben. 
 
 
Testületi ülés: 
Jávorka János képviselő: Szeptember 13-án lomtalanítás lesz a városban, a plakátok ha-
marosan ki lesznek téve. Az elektronikai hulladékgyűjtés is ekkor lesz. A Hangadóban és a 
honlapon is olvasható lesz a hirdetmény.  
Hirdetmény kirakva. 
 

2 Határozati javaslatok 

 
 „A” változat 

/2014.( V.20.) KT. HATÁROZAT 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló (2014. június-
augusztus havi testületi ülés határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót elfo-
gadja. 
 

„B” változat 
/2014. ( V.20.) KT. HATÁROZAT 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (2014. június-
augusztus havi testületi ülés határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót nem 
fogadja el.  
 
Rétság, 2014. szeptember 12. 

Mezőfi Zoltán 
 polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület ! 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
  
Szociális  Bizottság  2014. augusztus 19.-i ülésén az alábbi részletezés szerint 18 db 
határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás     
- támogatott 

kérelem                                             5 db 20.000 Ft 

- elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: - - 
Átmeneti segély    

- -       támogatott kérelem 24 db     96.000 Ft 
- -       elutasított kérelem                          - - 

           Döntés összesen: 31 db       116.000 Ft 
Nemzetiségi Önkormányzat pénzeszközátadásai 
alapján  

   

- -       támogatott kérelem    
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen:    
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj 
megállapítása 

   

- -       támogatott kérelem   
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen:   
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem 

   

- -       támogatott kérelem (felülvizsgálat) 2 db  
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen:   
Temetési segély    

- -       támogatott kérelem 1 db  25.000 Ft
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen:    
Születési támogatás    

- -       támogatott kérelem 5 db  75.000 Ft 
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen: 39 db   216.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 192/2014. (VIII.19.) számú döntése alapján a rendelkezésre álló keretből a 
tanévkezdés költségeihez hozzájárulásként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem 
részesülő rétsági állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő általános, közép és 
felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató tanulók személyenként 5.000.-Ft egyszeri 
támogatásban részesülnek. 
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