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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita jegyző általános helyettese
AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A
HASZNÁLAT RENDJÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA, A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 13/1995. (VIII.28.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használat rendjéről szóló
13/1995. (VIII.28.) számú rendeletünk felülvizsgálatra szorul.
Az áprilisi ülésen az a döntés született, hogy továbbra is javaslatokat várunk a tervezettel kapcsolatban. A beérkezett javaslatok átvezetésre kerültek a tervezetben.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja jelen tervezetet, társadalmi véleményeztetési kötelezettségünknek eleget kell tennünk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
A közterületek használatának szabályairól szóló 9/2003. (IV.18.), 6/2001. (VI.11.), 8/2000. (III.31.),
valamint a 8/1996. (VI.28.) számú rendelettel módosított 13/1995. (VIII.28.) számú önkormányzati
rendeletek

3. Jogszabályi háttér: fentiekben részletezve
4. Rendelet-tervezet:Rendelet-tervezet külön becsatolva
Rétság, 2015. május 15.
Fodor Rita
jegyző általános helyettese
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
jegyző

1 oldal a 1 oldalból

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (.…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használatuk
rendjéről
-tervezetRétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésben és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában,
valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

.
Általános és értelmező rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya Rétság város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a közhasználatra szolgáló minden
olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként (pl. közút, járda, tér, park) tart nyilván.
(3) Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön
szerződésben foglalt keretek között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a piaci és vásári helyhasználattal kapcsolatos díj
fizetésére.
2.§
A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek
megfelelően, állaguk sérelme nélkül, mindenki ingyenesen használhatja.
A közterület-használati engedély
3.§
(1) A közterületnek a rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) engedély, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.)
alapján filmforgatási célú használatához hatósági szerződés szükséges.
(2) Közterület-használati engedély nélküli közterület-használót a jegyző kötelezi a közterület
használatának megszüntetésére és határidő kitűzésével az eredeti állapot saját
költségen történő helyreállítására.
(3) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:
a) közterületre 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, (fényreklám), továbbá cég és
címtábla elhelyezésére,
b) árusító és egyéb fülke elhelyezésére, illetve épület és építmény létesítésére,
c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke,
pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség elhelyezésére,
d) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjárművárakozóhelyek céljára,
e) szobor, emlékmű, díszkút, önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (pad, tájékoztató
táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) elhelyezésére,
f) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó
láda elhelyezésére,
g) építési munkával kapcsolatos állvány – kivéve, ha az közvetlen élet- vagy
balesetveszély miatt szükséges-, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

h) alkalmi és mozgó árusításra, javító-szolgáltató tevékenységre, árubemutató
kitelepülésre,
i) vendéglátó-ipari előkert céljára,
j) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésre, árukirakodásra,
k) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport, kulturális és egyéb rendezvények, továbbá
mutatványos tevékenység céljára,
l) közhasználatra még át nem adott közterületek, (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes
hasznosítására,
m) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, reklámhordozó céllal
elhelyezett járművek tárolásához,
n) szilárd burkolatú út, járda, pakoló stb. megbontását eredményező közterület
használathoz,
o) az előbbiekben fel nem sorolt, valamennyi egyéb közterület igénybevételére.
4.§
(1) Nem kell közterület-használati engedély :
a) a szállított tüzelő, és építőanyag tárolásához, rakodásához, feltéve ha az a közúti és
gyalogos közlekedést nem akadályozza, és a közterület igénybevétele a hat napot
nem haladja meg,
b) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban, a közút (járda)
területének elfoglalásához,
c) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések, tájékoztató
táblák elhelyezéséhez,
d) önkormányzati és állami szervezésű kulturális-, szórakoztató-, sportrendezvények
tartásához.
5.§.
(1) A rendelet 2. számú melléklete szerinti engedélykérelmet annak kell benyújtania, aki a
közterületet rendeltetéstől eltérő célra kívánja használni.
(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület
vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési)
engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie.
(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a
kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell kérnie.
(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének (telephelyének) címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását,
d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat ismertetését
(pl. építési engedély, vállalkozói igazolvány).
(5) Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a
közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot.
(6) Közterület használatot a (7) bekezdés kivételével a Képviselő-testület jogosult
engedélyezni.
(7) A 2.§ g) –h), j), k) pontok esetében a jegyző jogosult a közterület használat
engedélyezésére
6.§
(1) A közút és járda területét érintő közterület-használati engedély megadásához az illetékes
közút kezelője és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges.

(2) A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező szerzi be.
(3) A közterület-használati engedély nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb jogszabályokban
szabályozott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.
Közterület-használati engedély megadása, tartalma és érvényessége
7.§
(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyről szóló törvényt, az
építésügyi szabályzatot, az építési és használatbavételi engedélyezési eljárásról szóló
jogszabályt, a városrendezési terveket, a városképi, továbbá a közreműködő
szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket és ellenőrizni kell az egyéb
feltételek meglétét is.
(2) A közterület-használat a 5. § (3) bekezdésében említett esetben csak az építési munka
végzésének tartamára engedélyezhető.
(3) Árusító és egyéb fülke közterület-használatára legfeljebb két évre lehet engedélyt adni,
mely a feltételek megléte esetén meghosszabbítható.
(4) A közterület használatára a (3) bekezdésben foglalt kivétellel legfeljebb egy évre lehet
engedélyt adni, mely a feltételek megléte esetén meghosszabbítható.
(5) Tájékoztató, hirdető és reklámtábla elhelyezésére a (6) bekezdésben foglalt kivétellel,
csak az erre a célra kijelölt helyen, és egységes megjelenési formában adható
engedély.
(6) Városképet nem rontó, közút beláthatóságát nem zavaró közterületre multi-reklám tábla
elhelyezésére is adható engedély.
8.§
(1) Nem adható ki közterület-használati engedély
a) tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására, erotikus termékek
bemutatására és értékesítésére, egyéb közízlést sértő tevékenység végzésére,
valamint mindazon termékek árusítása céljára, amelyek közterületen történő
értékesítését jogszabály tiltja,
b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett használat a gyalogos közlekedést, vagy az
úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;
c) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett használat miatt a járdaszakasz 1,5 m-es
sávszélessége a használat idején nem biztosítható.
(2) Attól, aki más célra kért közterület-használati engedély mellett az (1) bekezdésben
meghatározott tiltott tevékenységet folytatja, a közterület-használati engedély azonnali
hatállyal visszavonandó és részére egy évig közterület-foglalási engedély nem adható.
(3) Engedélyben foglaltaktól eltérő közterület-használat engedély nélkülinek minősül, és az
azzal járó szankciókat vonja maga után.
(4) Nem adható ki közterület-használati engedély annak, akinek Rétság Város
Önkormányzatával szemben lejárt határidejű tartozása van (közterület-használati díj,
helyi adó, gépjármű adó, bérleti díj, bírság stb.).
9.§
(1) A közterület-használati engedély tartalmazza:
a) az engedélyes nevét és állandó lakóhelyének (telephelyének) címét,
b) a közterület-használat célját és időtartamát,
c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételének pontos
meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt
előírásokat,
e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,
f) a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének
módját.
10.§
(1) A közterület-használati engedély
a) meghatározott idő elteltéig,
b) megállapított feltétel bekövetkeztéig
c) visszavonásig érvényes.
(2) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha:
a) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik,
b) közterület-használati díj megfizetése határidőre elmarad,
c) közterület engedélytől eltérő használata esetén.
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett
időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal korábban benyújtott kérelmére
meghosszabbítható.
11.§
A közterületet jogszerűen használó nem akadályozhatja – kivéve ha arra külön engedélyt
kapott – a gyalogos és a gépjármű forgalmat, és köteles gondoskodni az általa elfoglalt
terület folyamatos tisztántartásáról.
Közterület-használattal korlátozottan igénybe vehető területek
12.§
(1) A külön jogszabály szerint üzlet nélkül árusítható termékek értékesítésére a Rákóczi úton
közterületre használati engedély nem adható.
(3) Hirdető és reklám táblák elhelyezésére – csak egységes megjelenésű formában – az
építésügyi hatóság által meghatározott helyekre adható közterület-használati engedély.
(4) Hirdetést, hirdetményt, plakátot csak az e célra biztosított közterületi hirdetőberendezéseken, vagy tulajdonosi hozzájárulással e célra igénybe vehető építményen,
házfalon, kerítésen lehet elhelyezni.
(5) Tilos hirdetményt, hirdetést, plakátot (reklámcédulát) stb. e célra ki nem jelölt építményre,
műtárgyra, köztéri berendezésre és úttartozékokra elhelyezni, felfesteni.
(6) Tilos választójogi törvények hatálya alá tartozó választási kampány céljára szolgáló
önálló hirdető-berendezést, hirdetést, plakátot stb. önkormányzati intézmények
elhelyezésére szolgáló épületen, vagy azon belül elhelyezni.
(7) Az (5) bekezdésben előírtak megszegőit a jegyző a hirdetés, reklám eltávolítására, ezen
túlmenően az okozott kár megtérítésére és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi.
Közterület-használati díj
13.§
(1) Az engedélyes a közterület használatért díjat köteles fizetni.
(2) A közterület-használati díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(3) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetve a
közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(4) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap és
négyzetméter egésznek számít.
(5) Alkalmi, vagy 30 napot meg nem haladó közterület-használat esetén a használati díjat az
engedély kiadásával egyidejűleg, egy összegben számla ellenében kell megfizetni.

(6) Az egy évet meghaladó időtartamú közterület-használat esetén a használati díjat számla
ellenében, negyedévente előre kell megfizetni.
14.§
Nem kell közterület használati díjat fizetni:
a) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, továbbá vízügyi
szervek alaptevékenységéhez kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére,
b) a közszolgáltatóknak (gáz-, víz-, és csatornázási művek), valamint a köztisztasági
szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények elhelyezésére,
c) a közszolgáltatóknak ((gáz-, víz-, és csatornázási művek), valamint a köztisztasági
szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítmények elhelyezésére, azok
karbantartására,
d) szobrok, emlékművek, dísz-kutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezésére,
e) közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges terület igénybevétele után.

Az üzemképtelen járművek közterületen történő tárolása
15.§
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:
a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely egyébként
közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,
b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,
c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos, roncs, vagy
sérült.
(2) Közterületen üzemen kívül helyezett, vagy üzemképtelen járművek a KRESZ-ben
meghatározottakon túl nem tárolhatók. A tulajdonos (üzembentartó) az üzemen kívül
helyezett, vagy üzemképtelen járművet saját költségén köteles a közterületről 10 napon
belül eltávolítani.
„A” változat
(3) Teher, személy és áruszállítást szolgáló jármű, vontató, munkagép, utánfutó, pótkocsi,
lakókocsi, továbbá más személygépkocsinak, motorkerékpárnak, kerékpárnak nem minősülő
jármű közterületen – közforgalmi parkolón kívül – csak közterület-használati engedéllyel
tárolható. Tárolásnak a 10 órát meghaladó, huzamos idejű tartózkodás minősül.
„B” változat
(3) A 3,5 tonnát meg nem haladó teher, személy és áruszállítást szolgáló jármű, vontató,
munkagép,
utánfutó,
pótkocsi,
lakókocsi,
továbbá
más
személygépkocsinak,
motorkerékpárnak, kerékpárnak nem minősülő jármű közterületen – közforgalmi parkolón
kívül – csak közterület-használati engedéllyel tárolható. Tárolásnak a 10 órát meghaladó,
huzamos idejű tartózkodás minősül. 3,5 tonnát meghaladó gépjárművek tárolására közterület
használati engedély nem adható
A közterület filmforgatási célú használata
16. §
(1) Az Mktv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a
továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet
szabályait az e paragrafusban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv- ben meghatározott
képviselő-testületi hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, valamint a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett
önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.
(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását
követően a filmforgatást akadályozó, a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a
rendkívüli természeti események elhárulását követő 10 napon belül a kérelmező
számára a közterület-használatot biztosítani kell.
(5) A filmforgatás célú közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra
vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.
(6) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg a két
hetet.
(7) A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a közterület használati díj egy
összegben történő megfizetését követően kezdhető meg.
(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre
vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van, a közterület-használat
jóváhagyását meg kell tagadni.
(9) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából Rétság város közigazgatási
területén központi területnek minősül:
a) a Rákóczi útnak a Templom utca (hrsz: 378) és a Petőfi utca (hrsz. 453) közötti
területe,
b) Iskola tér (hrsz:134/37) és Rákóczi út közötti terület,
c) Laktanya út.
(10) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb
feltételeket köteles betartani:
a) a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a
használat teljes időtartama alatt köteles folyamatosan biztosítani,
b) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben
tartásáról folyamatosan gondoskodni,
c) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,
d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább
egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést
megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.
(11) A filmforgatás célú közterület használatáért az Mktv. 3. számú melléklete szerinti díjat
kell fizetni.
A jogellenes közterület-használat következményei
17. §
(1) Aki közterületet engedély nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a
hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére,
vagy az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ,
köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni,
továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani. A jegyző
az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti,
amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz
eleget.
(2) A jegyző az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1)
bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja,
ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a
közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében,
vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának
költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.
(3) Tízszeres használati díjat kell fizetni arra az időtartamra, amely a közterület- használati
hozzájárulás megszűnésétől az eredeti állapot helyreállításáig tart.

Vegyes és záró rendelkezések
18.§
Az e rendeletben foglaltakat a Polgármesteri Hivatal hatósági ügyintézője ellenőrizheti.
19.§
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
hatályát veszti a közterületek használatának szabályairól szóló 9/2003. (IV.18.), 6/2001.
(VI.11.), 8/2000. (III.31.), valamint a 8/1996. (VI.28.) számú rendelettel módosított 13/1995.
(VIII.28.) önkormányzati rendelet, valamint a közterületek filmforgatási célú használatáról és
a használatuk rendjéről szóló 14/2013. (IX.9.) önkormányzati rendelet.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015. (.…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használatuk
rendjéről
1. számú melléklete
Közterület-használati díjak
1.) Közterület igénybevétel célja
2.) 18 cm x 125 cm-es megjelenésű hirdető és reklámtábla
3.) Multi reklám tábla
4.) Közterületre 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, védőtető,
hirdető-berendezés, cég és címtábla
5.) Árusító és egyéb fülke, illetve létesítmény elhelyezése
6.) Vendéglátóipar előkert
7.) Alkalmi és mozgó árusítás
8.) Üzleti szállás, vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezés,
Illetve áru ki- és berakás
9.) Kiállítás- vásár
10.) Kulturális, sport vagy egyéb rendezvény
11.) Mutatványos tevékenység
12.) Tüzelőanyag tárolás
13.) Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány, törmelék
14.) Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozó hely
15.) Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes
hasznosítása
16.) Rendelet 16. §-17. §-a szerinti gépjármű tárolás

1.300 Ft/db/év
6.500 Ft/m2/év
650 Ft/m2/hó
200 Ft/m2/hó
80 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap
40 Ft/m2/nap
40 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap
80 Ft/m2/nap
60 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/hó
40 Ft/m2/nap
?????/m2/nap

Egyéb igénybevétel esetén a díj mértékét az 1-15. pont figyelembevételével egyedileg kell
megállapítani.

„B” változat
1. számú melléklet a ……/2013. (……..) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati díjak
Közterület igénybevétel célja
18 cm x 125 cm-es megjelenésű hirdető és reklámtábla
Multi reklámtábla
Egyéb reklámtábla, molinó, vetített reklám
Közterületre 10 cm-en benyúló kirakatszekrény, védőtető,
hirdető berendezés, cég és címtábla
Árusító és egyéb fülke, stand stb. elhelyezése
Vendéglátó ipari előkert
Alkalmi és mozgóárusítás
Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg
elhelyezés, illetve áru ki- és berakás
Kiállítás és vásár
Kulturális, sport vagy egyéb rendezvény
Mutatványos tevékenység
Tüzelőanyag tárolás
Építési munkával kapcsolatos építőanyag, állvány,
törmelék tárolása
Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű várakozó
hely
Egyéb célú gépjárműtárolás
Közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes
hasznosítása
Szórólaposztás (minden szórólapot osztó után)
Film és TV felvétel
A város díszburkolatos központi területein /Rákóczi út,
Piac tér, Iskola tér/ filmforgatás célra
Filmforgatás részére a stáb által használt díszburkolatos
közterület használatra
A város egyéb nem központi területein filmforgatás célra
A város egyéb nem központi területein filmforgatás stáb
által használt közterületre

Közterület-használati díjtétel
„A” változat
„B” változat
1.300 Ft/év/db
3.000 Ft/év/db
6.500 Ft/m2/év
7.000 Ft/m2/év
300 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó
2
650 Ft/m /hó
200 Ft/m2/hó
80 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap

300 Ft/m2/hó
300 Ft/m2/hó
150 Ft/m2/nap
150 Ft/m2/nap

40 Ft/m2/nap
40 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap
80 Ft/m2/nap
60 Ft/m2/nap

50 Ft/m2/nap
50 Ft/m2/nap
150 Ft/m2/nap
80 Ft/m2/nap
60 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/hó

150 Ft/m2/hó

100 Ft/m2/óra
40 Ft/m2/nap

100 Ft/m2/óra
40 Ft/m2/nap

300 Ft/m2/nap

300 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap

500 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap

200 Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap

150 Ft/m2/nap

1.) Filmforgatás, TV felvétel esetén ha valamely tevékenység a közterület a táblázat alapján

két különböző díjkategóriába eső területet is magában foglal, a közterület filmforgatási célú
használatának díját a magasabb díjtétel szerinti kategória alapján kell meghatározni.
2.) Az 1. számú melléklet díjtételei 2014. január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a
2012. évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően
évente, január 1. naptól a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói
árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek.

2. számú melléklet a ……/2013. (……..) önkormányzati rendelethez
Közterület-használati kérelem
Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

3.000.-Ft
illetékbélyeg
helye

Alulírott …………………………………….…….............................................................. (lakcím,
székhely: ...……………………………………….................................................) azzal a
kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a Rétság,.................................................................. utca
…....... szám ............. hrsz. megjelölésű ingatlanon, /………………., /hirdetési felületen
...…..m2 (db.) mértékű közterület, rendeltetéstől eltérő használatát,
………………………..................................... (tevékenység) céljára az alább feltüntetett
időszakban engedélyezni szíveskedjék.
201-- év ........................................... hó ............... napjától
20..... év ..….......................................hó ............... napjáig
A kérelemhez közlendő adatok:
Korábbi közterület-használati engedély száma: ……...........……………………...………….
A tevékenységhez használt eszköz (rendszám): ….…..........................…....................…..
Vállalkozói igazolvány száma: ..............................................................….....................…
Adószáma (adóazonosítója):

..............................................................…....................…

Kérelmező telefonszáma: ....................................................................................................
Magánszemély esetében közlendő további adatok:
Születési helye, ideje: ......…...........................................…….…..
Anyja neve:…………………..........................................................
Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére
nem jogosít!

Rétság, 201... ................................................
….........................................................
aláírás

i

A kérelemmel benyújtandó mellékletek:
-

tevékenység végzésére jogosító okirat,
beazonosításra alkalmas vázrajz (vagy helyszínrajz),
rendezvény esetén továbbá:
1.) a rendezvény részletes programja
2.) a rendezvény szervezője, vagy a rendezvény lebonyolításáért felelősséggel
tartozó személy
neve, elérhetősége,
3.) a résztvevők és a várható látogatók tervezett létszáma,
4.) a keletkező hulladék gyűjtésének és elhelyezésének módja
5.) a rendezvény műszaki-technikai igényeinek felsorolása.

Indoklás
Általános indoklás
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 13/1995.
(VIII.28.) önkormányzati rendelet több alkalommal került már módosításra. A hatályba lépése
ót eltelt hosszú idő, önkormányzat tulajdonát képező közterületek hatékonyabb használata,
hatáskörváltozások, a rendelet alkalmazása során felvetődött problémák kezelése, a
filmforgatás szabályozásának szükségessége és a közterület használatáért fizetendő díjtételek
módosítása indokolja a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezését, új rendelet
megalkotását. megállapítása miatt.

Részletes indoklás
A Rendelet 1. §-ához
A Rendelet 1. §-a általános és értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

A Rendelet 2. §-ához
A közterület használat engedélyezését, az engedélyköteles használatok körét szabályozza
A Rendelet 3. §-ához
Azokat a közterület-használati eseteket tartalmazza, melyekhez nem kell közterület-használati
engedélyt kérni. A lakosság részére indokolt megtartani az előző szabályozásból a tüzelő- és
építőanyag tároláshoz biztosított engedő szabályozást. A 3,5 tonna össztömegű gépjárművek
esetében biztosítja engedély kérelem nélkül, időkorlát nélkül a várakozást, parkolást a Vasút
utca teljes területén.

A Rendelet 4 -5. §-ához
A közterület-használati engedélykérelem és a kérelem elbírálásárnak szabályait tartalmazza.

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény a filmforgatás célú közterület-használat
speciális szabályait fogalmazta meg. E törvény felhatalmazása alapján, keretein belül
az önkormányzatok kidolgozzák saját szabályozó rendszerüket.

A Rendelet 6-7-8. §-ához
Szabályozza a szakhatóságok engedélyének beszerzési kötelezettségét, részleteiben
tartalmazza az engedély megadásának, a kérelem elutasításának eseteit.

A Rendelet 9-10. §-ához
A közterület-használati engedély tartalmát, érvényességét szabályozza.

A Rendelet 11. §-ához
A közterület-használt díját megfizetési lehetőségét tartalmazza. A közterület-használati
díjtételek 1995. évtől két alkalommal igen mérsékelten változtak. Aktualizálásuk indokolt.
A Rendelet 12. §-ához
A változó jogszabályi környezetben nem volt szabályozott a jogellenes használat szankciója.
Az állampolgári magatartás változása indokolttá teszi szankciók bevezetését.
A Rendelet 13. §-ához
A közszolgáltatók, a vészhelyzetet elhárítók, az önkormányzat illetve megbízásából szervezett
rendezvények díjfizetési mentessége kerül szabályozásra.
A Rendelet 14-15. §-ához
A városképet rontó, vagy fokozott balesetveszély elhárítása érdekében szükséges korlátozó
szabályokat bevezetni.
A Rendelet 16-17-18. §-ához
A járművek közterületen történő tárolásának szabályait tartalmazza.
A Rendelet 19. §-ához
A rendeletben foglaltak betartása fontos. Betartásának ellenőrzésére jogosult munkakör
kijelölése történt meg a szakaszban.
A Rendelet 20. §-ához

A rendelet hatálybalépését követően felhatalmazást ad a korábban kiadott közterülethasználati engedélyek felülvizsgálatára, szabályozza a folyamatban lévő kérelmek
elbírálásának jogszabályi hátterét.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági
nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi
LXXXIV. törvény szabályozza a filmforgatás céljára történő közterület használatot
engedélyező eljárást, a fizetendő maximum díjtételeket, a kedvezmények, mentességek
nyújtásának lehetőségét. Az új törvényi szabályozást célszerű a közterület használat
szabályairól szóló rendeletbe beépíteni. Az 1995. évtől hatályos közterület-használat
szabályait megállapító rendelet felülvizsgálata indokolt volt. A változások átvezetése
indokolttá tették új rendelet megalkotását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A helyi rendelet felülvizsgálatának elmaradása esetén szabályozatlanná, részben
szabályozatlanná, válik a közterületek használata és engedélyezése. A díjtételek
felülvizsgálatának elmaradása, az elavult közterület-használati díjak fizetése bevétel kiesést
okoz.

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának
kezdeményezése

Tárgyalja

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-i ülésére
Ülés
Szavazás

Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Nyílt
Zárt

Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyakorlati munka során folyamatosan merülnek fel olyan helyzetek, melyek igénylik az
elfogadott SZMSZ módosítását. Jelen javaslatom három területet érint:
1.) Javaslom a rendeletben rögzíteni azt a kb. 25 éves gyakorlatot, hogy a testületi ülésre
meg kell hívni minden bizottsági tagot, függetlenül a témáktól.
2.) A tapasztalat szerint az előterjesztők részéről elégséges a maximum 2 perces szóbeli
kiegészítés az esetleges új információk közléséhez (nem ismételve a leírtakat!). Az
előterjesztők dolga az, hogy leírják a témával kapcsolatos tényeket, ismertessék a
lehetőségeket. Ha az anyag kiadása és az ülés között új információ áll rendelkezésre, azt
elegendő 2 percben elmondani. Ha az új információ súlya megváltoztatja az előterjesztés
alternatíváit, az előterjesztőnek joga van visszavonni az előterjesztést.
3.) Az SZMSZ-ben jelenleg nincs szabályozás arra az esetre, hogy amennyiben egy
bizottsági tag vagy a bizottság elnöke lemond a bizottsági tagságáról, akkor milyen időn
belül kell ebben az ügyben előterjesztést benyújtania a polgármesternek a képviselőtestület számára. Ha az SZMSZ szerinti új tag választási kötelezettség fennáll, akkor
célszerű azt is rögzíteni, hogy mennyi időn belül kell eleget tenni e kötelezettségnek.

Jelzem, az SZMSZ további felülvizsgálatot fog igényelni, a közterület-használatról szóló
rendelet elfogadását követően. Ekkor kerülne átvezetésre a Szociális Bizottság új hatásköre is
(szociális temetés).

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 12.
.
Dr. Szájbely Ernő s.k.
PVB elnöke
1 oldal a 40 oldalból
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Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.)
önkormányzati rendelet.

Jogszabályi háttér:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Rendelet-tervezet

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2015. (V. ….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ
ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
14/2014. (XI.21.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályairól szóló 14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 17.§ (4) – (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
17.§ (4) A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) a jegyzőt;
b) a bizottságok nem képviselő tagjait;
c) a cigány és a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét;
d) az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét;
e) a napirendek előterjesztőit;
f) a Város Díszpolgára cím birtokosait;
g) a polgármester, illetve az adott napirendet tárgyaló bizottság elnökének
javaslata alapján azt a személyt, akinek a jelenléte a napirend
,
megtárgyalásához szükséges.

17.§ (5) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt azokat az
előterjesztéseket is meg kell küldeni, amelyhez a meghívás kapcsolódik. A bizottságok nem
képviselő tagjainak valamennyi előterjesztést meg kell küldeni.

2.§
2
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A Rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
25.§ (1) A napirendi pont tárgyalása előtt az előterjesztő maximum 2 perces szóbeli
kiegészítést tehet.

3.§
A Rendelet 47. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
47.§
(1) A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonyságának
szempontjai határozzák meg.
(2) A képviselő-testület a bizottságok elnökéről és személyi összetételéről a polgármester
előterjesztésére a megalakulásakor vagy az azt követő ülésen dönt.
(3) Ha egy bizottsági tag lemond bizottsági tagságáról, azt köteles írásban bejelenteni a
polgármesternek, aki legkésőbb a lemondás érvénybe lépését követő testületi ülésen
köteles javaslatot előterjeszteni a képviselő-testületnek új bizottsági tag megválasztására.
Amennyiben a bizottság elnöke mond le megbizatásáról, azt köteles írásban a
polgármesternek bejelenteni, aki legkésőbb a lemondás érvénybe lépését követő testületi
ülésen köteles javaslatot tenni a képviselő-testületnek az új elnök személyére.
(4) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.
(5) A megválasztott bizottságok személyi összetételét a jelen rendelet 2. számú függeléke
tartalmazza.
(6) A bizottságok feladat- és hatáskörét a jelen rendelet 2.számú melléklete tartalmazza.

4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdetésének napja:
Dr. Varga Tibor s.k.
jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
3
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Indokolás
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.)
önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás
A Szervezeti és Működési Szabályzat folyamatos felülvizsgálatot igényel. Jelen módosítás
részben a gyakorlatban már alkalmazott módszereket, részben a hiányosságokat hivatott pótolni.
Részletes indokolás
1.§
A testületi ülésre az önkormányzat megalakulása óta meghívót kapnak a Pénzügyi Bizottság nem
képviselő tagjai is. A gyakorlat most bekerül a szabályozásba, kiterjesztve a Szociális Bizottság
tagjaira is. Az Mötv. általános alapelve, hogy valamennyi bizottsági tag egyforma jogokkal és
kötelezettségekkel bír. Az új szabályozás szerint valamennyi bizottsági tag valamennyi
előterjesztést meg kell kapja.
2.§
A napirendi pontok tárgyalása előtt az előterjesztő szóbeli kiegészítésének ideje kerül maximum
2 percben korlátozásra. Amennyiben az előterjesztés 2 perc alatt nem egészíthető ki, azt vissza
lehet vonni.

3.§
A bizottsági elnökök, illetve tagok lemondása jogszabályokban rögzített. Jelen rendelkezésben
az kerül szabályozásra, hogy mennyi időn belül kell javaslatot tenni a lemondott elnök vagy tag
pótlására.
4.§
A hatályba lépést tartalmazza.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége: a hatályos SZMSZ rendelkezéseinek
pontosítása
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: nincs
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: nincs
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket
nem okoz.
4
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VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a nem képviselő bizottsági tagok
közötti nem egyenlő bánásmód, nem szabályozott határidők fenntartása.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2014. (XI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL
-

egységes szerkezet -

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és ugyanezen törvény 143.§ (4)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1.§
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) rendelkezéseit, valamint az önkormányzat és szervei számára egyes jogszabályokban
megállapított hatásköreit, szervezeti és működési szabályait az önkormányzat működési
területén e rendelettel együtt kell alkalmazni.
2.§
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rétság Város Önkormányzata
(2) Az önkormányzat székhelye: Rétság, Rákóczi út 20.
3.§
(1) Rétság Város Önkormányzata önállóan, szabadon, demokratikus módon, széleskörű
nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi
közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.
(2) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg.
(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli.
4.§
Az önkormányzat jelképei
5
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(1) Az önkormányzat címere: kerektalpú, osztott mezejű pajzs, kék mezőben elhelyezett
ezüstszínű, háromkaréjú falevél. A pajzs talpán látható két egybefonódó zöld dombív a
Cserhát és a Börzsöny találkozásában fekvő helység földrajzi helyére utal.
(2) Az önkormányzat zászlója: ezüst alapszínű, 90 x 180 cm-es álló téglalap, az alsó szélén
ezüst rojtokkal. A zászló felső szélétől 53 cm-re középen helyezkedik el az 50 cm
szélességű városi címer, felette fekete kontúrbetűkkel Rétság felirat.
(3) Az önkormányzati jelképek használatának módját külön rendelet állapítja meg,
5.§
(1) Az önkormányzat hivatalos lapja a HANGADÓ, mely havonta jelenik meg. Indokolt
esetben összevont lapszám, illetve különszám is készülhet.
(2) Az önkormányzat hivatalos internetes honlapja: www.retsag.hu
II.FEJEZET
A képviselő-testület feladat- és hatásköre
6.§
(1) Rétság Város Önkormányzata ellátja az Mötv-ben és az ágazati törvényekben
megfogalmazott feladatokat. Saját hatáskörben dönti el a feladatok ellátási módját.
(2) Az önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek teljesítésén túl — a mindenkori pénzügyi
lehetőségeinek figyelembevételével — önként is vállalhat közfeladat ellátását.
(3) Az önként vállalt feladatok ellátásának mértékéről az éves költségvetés elfogadásakor a
fedezet biztosításával egyidejűleg dönt.
7.§
(1) A képviselő-testület a polgármesterre, a bizottságokra és a jegyzőre átruházott
hatásköreit a jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését
felülvizsgálhatja, a hatáskört visszavonhatja, illetőleg a hatáskör gyakorlóját
beszámoltathatja.
(3) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházhatók át az Mötv. 42.§-ban felsoroltak.
III.FEJEZET
A települési képviselő
8.§
(1) A települési képviselő az önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósításáért,
illetőleg a település egészéért vállalt felelősséggel vesz részt választói érdekeinek
képviseletében.
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(2) A települési képviselők név- és címjegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza.
9. §
(1) A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.
(2) A települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen
esküt tesz.
(3) A települési képviselő jogai:
részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk
megszervezésében és ellenőrzésében;
b) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, a
bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, melyre az
ülésen, vagy legkésőbb harminc napon belül írásban érdemi választ kell adni;
a)

c) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek, a helyi nemzetiségi önkormányzatnak és a jegyzőnek - a
képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését;
d) igényt tarthat az írásban benyújtott hozzászólásának jegyzőkönyvhöz csatolására;
e) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület bizottságainak ülésén;
f)

javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy
megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és
tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni;

g) megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet;
h) közérdekű ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak
harminc napon belül érdemi választ kell adnia;
i)

igényelheti a polgármestertől a képviselői munkájához szükséges tájékoztatást,
ügyviteli közreműködést, valamint megbeszéléshez, tanácskozáshoz szükséges
helyiség biztosítását;

j) a képviselői megbízatás ellátásával összefüggő tiszteletdíjra és költségtérítésre
jogosult, melynek mértékét külön önkormányzati rendelet tartalmazza.
(4) A települési képviselő köteles:
a) a képviselő-testület munkájában, a testületi döntések előkészítésében és legalább
egy állandó bizottságban tagként részt venni;
b) a testületi üléseken munkára képes állapotban megjelenni;
c) írásban vagy szóban a polgármesternél vagy a bizottság elnökénél előzetesen
bejelenteni, ha a testületi vagy bizottsági ülésen nem tud megjelenni, illetőleg egyéb
megbízatásának teljesítése akadályba ütközik;
d) a képviselői tevékenység során tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot a
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vonatkozó rendelkezések szerint megőrizni;
e) bejelenteni — döntéshozatal előtt — személyes érintettségét;
f) megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon
belül vagyonnyilatkozatot tenni, melyhez csatolni kell a vele közös háztartásban élő
házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonnyilatkozatát;
g) folyamatos köztartozás-mentességét megőrizni.

(5) a) A képviselő naptári évenként egy testületi ülésről, és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel
két bizottsági ülésről a tiszteletdíj csökkentése nélkül hiányozhat.
b) Nem minősül hiányzásnak a távollét, ha a bizottság vagy a testület ülését a
meghatározott naptól eltérő napra 2 napon belül hívják össze, feltéve, ha a
távolmaradó képviselő a napirendekkel kapcsolatos véleményét írásban kifejti.
c) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját a
testületi ülésről illetve bizottsági ülésről való hiányzás esetén 25 %-kal csökkenti.
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra meg kell állapítani.
d) A tiszteletdíj levonása szempontjából nem minősül távollétnek, ha a képviselő a
képviselő-testülettől a polgármestertől vagy a bizottságtól kapott megbízás teljesítése
miatt nem tud részt venni a testületi vagy bizottsági ülésen

e) A testületi és bizottsági ülésen való részvételt az ott készült jelenléti ív alapján kell
folyamatosan nyilvántartani.
IV.FEJEZET
A képviselő-testület működése
10.§
A képviselő-testület az önkormányzati feladatait a polgármester, a bizottságai, a jegyző, a
polgármesteri hivatal, továbbá a települési képviselők közreműködésével látja el.
11.§
A képviselő-testület tagjainak száma a polgármesterrel együtt 7 fő.
12.§
(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv tervezetét a
polgármester készíti elő, és a tárgyévet megelőző év december havi ülésén terjeszti a
képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület szükség szerint, illetve saját munkaterve alapján évente legalább 6
ülést tart.
(3) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester
8
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hívja össze.
(4) A polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület
ülését a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke hívja össze.
(5) A képviselő-testület ülését össze kell hívni két települési képviselő vagy a képviselőtestület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének írásbeli indítványára. Az
indítványnak tartalmaznia kell az ülés összehívásának indokait, a napirendi javaslatot,
az előterjesztő személyét, az előterjesztés törvényességi észrevétellel ellátott döntési
javaslatát.
(6) A polgármester a (5) bekezdésben szereplő indítvány benyújtásától számított 15 napon
belül köteles az ülést összehívni.
A képviselő-testület munkaterve
13.§
(1) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni:
a) valamennyi képviselőtől;
b) önkormányzati intézmények vezetőitől;
c) a nemzetiségi önkormányzatok vezetőitől.
(2) A munkaterv tervezetbe fel nem vett napirendi javaslatokról a képviselő-testületet
tájékoztatni kell.
(3) A munkaterv tartalmazza:
a) a testületi ülések időpontjait, napirendjeit;
b) a napirendi pontok előterjesztőit;
c) a napirendek előkészítésében közreműködő bizottságok megnevezését;
d) az egyes napirendek tárgyalásához meghívandókat;
e) egyéb esetleges szervezési feladatokat.
(4) A munkatervet év közben szükség szerint az ütemezhető napirendekkel ki kell egészíteni.
(5) A munkatervet igény szerint, de legalább az augusztusi ülésen felül kell vizsgálni.
A képviselő-testület nyilvános és zárt ülése, határozatképessége

14.§
A képviselő-testület ülése nyilvános, melynek teljes időtartamáról hang- film- és videofelvétel
készíthető.

15. §
(1) A képviselő-testület zárt ülést tart, illetve tarthat az Mötv. 46.§ (2) bekezdésben megfogalmazott esetekben.
(2) Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a jegyzőkönyvvezető, továbbá meghívása esetén a polgármesteri
hivatal ügyintézője, az érintett és a felkért szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag
az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.
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16.§
(1) A képviselő-testület ülése határozatképes, ha a testület tagjai közül 4 fő jelen van.
(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés
határozatképtelen. A határozatképtelen képviselő-testületi ülést 8 napon belül ugyanazon
napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

A képviselő-testület összehívásának rendje
17.§
(1)

A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, a
napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni. A
meghívó mellé csatolni kell az írásbeli előterjesztéseket is.

(2)

A testületi ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testület ülésének
napját megelőzően 6 nappal előbb ki kell kézbesíteni, és az önkormányzat hivatalos
honlapján közzé kell tenni. Azoknak a képviselőknek és bizottsági tagoknak, akik ezt
kérik, elektronikus formában is meg kell küldeni az előterjesztéseket.

(3)

A képviselő-testület azonnali döntését igénylő ügyekben a rendkívüli ülés egyéb módon,
bármely időpontban is összehívható.

(4)

1

,

A képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:
b) a jegyzőt;
b) a bizottságok nem képviselő tagjait;
c) a cigány és a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökét;
d) az egyéni választókerület országgyűlési képviselőjét;
e) a napirendek előterjesztőit;
f) a Város Díszpolgára cím birtokosait;
g) a polgármester, illetve az adott napirendet tárgyaló bizottság elnökének
javaslata alapján azt a személyt, akinek a jelenléte a napirend
megtárgyalásához szükséges.

(5)

2

(6)

A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) az önkormányzati intézmények vezetőit;
b) akiket a polgármester és a bizottságok elnökei indokoltnak tartanak.
c) a Polgármesteri Hivatal csoportvezetőit

A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívóval együtt azokat az
előterjesztéseket is meg kell küldeni, amelyhez a meghívás kapcsolódik. A bizottságok
nem képviselő tagjainak valamennyi előterjesztést meg kell küldeni.

1
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A képviselő-testület üléséről a nyilvánosságot értesíteni kell:
a) a meghívónak a hirdetőtáblákon történő kifüggesztésével;
b) a Hangadó című újságban történő közléssel;
c) az önkormányzat hivatalos internetes honlapján történő közléssel.

A képviselő-testület ülésének vezetése
18.§
(1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester
vezeti.
(2) A polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén a képviselőtestület ülését a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke vezeti.
(3) Az ülésvezető akadályoztatásának minősül az is, ha személyére vonatkozóan kizárási
ok merül fel.
19.§
Az ülésvezető feladatai és jogosítványa
Az ülésvezető:
a) megállapítja és figyelemmel kíséri a határozatképességet, megnyitja és a jóváhagyott
napirendek megtárgyalása után berekeszti az ülést, az ülés közben, bármelyik lezárt
napirend után, maximum 10 perces szünetet rendelhet el;
b) előterjeszti a napirendi javaslatot;
c) vezeti az ülést, napirendi pontonként megnyitja a vitát;
d) jelentkezési sorrendben megadja a szót a soron következő hozzászólónak;
e) a napirendi pontok tárgyalásakor, amennyiben ő az előterjesztő, a feltett kérdésekre
megadja a választ, egyébként kizárólag a szó megadására jogosult a soron következő
hozzászóló részére, kivéve természetesen a minden képviselőt megillető időtartamú,
egyszeri hozzászólás lehetőségét, mellyel a vita lezárásáig élhet, figyelmeztetheti
továbbá a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgytól;
f) szavazást igénylő esetekben, amennyiben a képviselő-testület az adott napirend vitáját
szavazással lezárta, a vita lezárása után szavaztat és megállapítja a szavazás
eredményét;
g) biztosítja az ülés zavartalanságát és rendjét, rendreutasíthatja azt, aki az ülésen
méltatlan magatartást tanúsít, ismételt rendzavarás esetén - figyelmeztetés után - a
terem elhagyására kötelezheti a rendbontót;
h) a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor javaslatot tehet az ülés
felfüggesztésére vagy berekesztésére, a javaslatról a képviselő-testület egyszerű
szótöbbséggel dönt;
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i)

a hatályos SZMSZ rendelkezéseit betartja és betartatja;

j)

napirendek után, közérdekű ügyben kezdeményezheti a szó megadását a jelenlevő
állampolgároknak, maximum 5 perces időtartamban, erről a képviselőtestület vita nélkül,
egyszerű szótöbbséggel dönt.

Napirend előtti felszólalás
20.§
A képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel, a képviselők számára napirend előtti
felszólalást engedélyezhet. A napirend előtti felszólalási szándékot a téma megjelölésével az
ülés meghívóban szereplő kezdési időpontja előtt legalább 10 perccel be kell jelenteni az
ülésvezetőnek.

Napirend megállapítása
21.§
(1) Az ülés napirendjére az ülésvezető tesz javaslatot, melynek elfogadásáról a képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
(2) Az ülésvezető köteles napirendi javaslatként a testület elé terjeszteni az SZMSZ
előírásainak megfelelően benyújtott előterjesztéseket, továbbá a megelőző ülés után
érkezett törvényességi észrevételt.
(3) Meghívón nem szereplő napirend felvételéről, illetőleg meghívón, munkatervben szereplő
napirend levételéről, a napirendek elfogadása előtt, a képviselő-testület egyszerű
szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
(4) A napirend felvételére vonatkozó javaslat előterjesztésekor jelezni kell, hogy azt a
bizottságok tárgyalták-e, illetőleg írásbeli vagy szóbeli előterjesztésre vonatkozik.
(5) A (3) bekezdés szerinti javaslat legfeljebb 2 perces indoklással terjeszthető elő.
(6) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a képviselő-testület egyszerű
szótöbbséggel hozott döntésével tűzhető napirendre.

22.§
(1) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét általában az alábbiak szerint kell
meghatározni:
a) rendeletek
b) beszámolók
12
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c) tájékoztatók
d) felvilágosítás kérések
e) közérdekű bejelentések, valamint egyéb, döntést nem igénylő felvetések, javaslatok.
(2) A napirendek (1) bekezdés szerinti sorrendjétől a képviselő-testület indokolt esetben
eltérhet.
(3) A képviselő-testület ülésének állandó napirendjét képezi a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról szóló írásbeli
tájékoztató, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló.
(4) A képviselők a (3) bekezdés szerinti tájékoztatót és beszámolót érintő kérdést intézhetnek
a polgármesterhez, amire az ülésen tárgyszerű választ kell adni. A képviselőknek
témánként egy alkalommal, maximum 3 perc, több téma esetén maximum 6 perc
hozzászólási lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére.

Előterjesztések
23.§
(1)

A képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái:
a) munkatervi napirendi pont és egyéb döntést igénylő ügy tárgyalásából következő,
döntést igénylő javaslatok, amelyek önkormányzati rendelet megalkotására, valamint
határozat meghozatalára irányulnak;
b) tájékoztatók, amelyek információt adnak a testület részére és tudomásulvételt
igényelnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előterjesztés kezdeményezésére jogosult:
a) polgármester, alpolgármester;
b) témakör szerint illetékes bizottság;
c) bármelyik települési képviselő;
d) jegyző;
e) nemzetiségi önkormányzatok elnökei;
f) témakör szerinti illetékes intézmény vezetője;
g) a Polgármesteri Hivatal témakör szerint illetékes csoportvezetője.

(3) A testületi döntést igénylő előterjesztések csak az adott témában érintett bizottság(ok)
véleményének és a jegyző törvényességi észrevételének ismeretében tűzhetők napirendre.
(4) Előterjesztés a képviselő-testület elé írásban nyújtható be.
(5) Szóbeli előterjesztés kivételesen, a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel hozott döntése
alapján tárgyalható. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a testületi ülés napján kiosztott
írásos előterjesztést is. Ebben az esetben is érvényes a (3) bekezdésben megfogalmazott
előírás.
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(6) A szóbeli előterjesztés alapján hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére az
ülésvezető tanácskozási szünetet rendelhet el.
24.§
(1) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:
a) az előterjesztés készítőjének és a napirend előterjesztőjének nevét, beosztását;
b) az előterjesztést tárgyaló bizottság megnevezését, valamint az ülés és a szavazás
formájának megjelölését;
c)

a tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatását, a vonatkozó jogszabályi
hivatkozásokat;

d) az előzményeket, különösen a témában hozott korábbi testületi döntéseket, azok
végrehajtását;
e) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját;
f) az alternatívák indokait;
g) a határozati javaslatot;
h) rendeletalkotás esetén a rendelettervezetet, indoklást és hatásvizsgálatot, valamint a
társadalmi véleményezést követően a véleményekről szóló összesítést, továbbá
módosító rendelet esetében a új, egységes szerkezetű rendelettervezetet;
i)

a határozat végrehajtásáért felelős személy és a határidő megjelölését;

j)

a jegyző nyilatkozatát az előterjesztés törvényességéről;

k) az érdemi döntéshez szükséges mellékleteket, illetve a megkötendő szerződések
tervezetét, és a pályázati kiírások szövegét.
Napirendek tárgyalása
25.§
(1)

3

A napirendi pont tárgyalása előtt az előterjesztő maximum 2 perces szóbeli kiegészítést
tehet.

(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli előterjesztést, ahhoz képest új

információkat kell tartalmaznia.
26.§
3
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(1)

A napirend tárgyalása során először a tárgy szerint illetékes bizottság véleményét, a
kisebbségi véleménnyel együtt kell ismertetni.

(2)

A bizottsági vélemény ismertetése utána a települési képviselők és a tanácskozási joggal
meghívottak az előterjesztőhöz kérdést intézhetnek a jelentkezés sorrendjében. A feltett
kérdésekre az előterjesztő, vagy az általa felkért szakértő adja meg a választ.

(3)

A bizottsági vélemény ismertetése és a kérdésekre adott válaszok utáni vitában a
képviselőknek, a tanácskozási joggal megjelenteknek és a napirend előterjesztőjének kell
megadni a szót a jelentkezés sorrendjében.

(4)

Az előterjesztő a javaslatát, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita
lezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor visszavonhatja.

(5)

Napirendenként ugyanazon hozzászóló hozzászólásának időtartama nem haladhatja
meg a 6 percet. Indokolt esetben a képviselő-testület a hozzászólások időtartamának
korlátozását az ülésvezetőnek vagy bármely tagjának a javaslatára, vita nélkül, egyszerű
szótöbbséggel feloldhatja.

(6)

Ha ugyanaz a személy, ugyanazon napirenddel kapcsolatban másodszor is
hozzászólásra jelentkezik, az ülésvezető a második hozzászólás időtartamát 2 percre
korlátozhatja.

(7)

Bármely napirendi pont vitájának lezárására az ülésvezető vagy bármelyik képviselő
javaslatot tehet. Az elhangzott javaslatot az ülésvezető köteles azonnal szavazásra
bocsátani. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(8)

A képviselő-testület esetenként és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy
az ülésen megjelent polgároknak ad-e hozzászólási lehetőséget.

27.§
Napirendi pont vitájának lezárása után további hozzászólás az adott napirendhez nem
lehetséges, kivéve a napirend előterjesztőjét, aki viszont kizárólag csak a vita során elhangzott
módosító javaslatokkal kapcsolatban ismertetheti álláspontját.
Döntéshozatal
28.§
(1) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel vagy minősített
többséggel hozza.
(2) Minősített többség, azaz a megválasztott települési képviselők több mint a felének, 4 főnek
az egybehangzó szavazata szükséges az Mötv.-ben meghatározottakon túl az
alábbiakban való döntéshez:
a) helyi népszavazás kiírása;
b) díszpolgári cím, Pro Urbe emlékérem, A Város Szolgálatáért, Vállalkozók a
Városért, és Az Év Rétsági Tanulója elismerések adományozása;
c) gazdasági program és a költségvetés elfogadása, vagy az azokat érintő módosítás;
d) önkormányzati tulajdonnal való rendelkezés;
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e) hitelfelvétel;
f)

közterület elnevezése, emlékmű állítás;

g) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
h) hatáskör gyakorlásának átruházása és visszavonása;
i)

a képviselő-testület feloszlatásának kimondása;

j)

kereset benyújtása a polgármester ellen az Mötv.-ben meghatározott esetekben.

Kizárás a döntéshozatalból
29.§
(1) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját
(egyenes ágbeli rokon és ennek házastársa, testvér, házastárs, élettárs) az ügy
személyesen érinti.
(2) A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét.
(3) A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely települési
képviselő javaslatára a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(4) A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell
tekinteni.

A szavazás rendje és módja
30.§
A képviselő-testület a vita lezárása után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.
31.§
A szavazás előtt a jegyző törvényességi észrevételt tehet.
32. §
(1) Az ülés elnöke a napirend tárgyalása során előterjesztett és a vitában elhangzott
határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő
indítványokat az elhangzás sorrendjében, majd az elfogadott módosításokkal kiegészített,
az előterjesztésben szereplő eredeti határozati javaslatot kell szavazásra bocsátani.
(2) A végszavazás előtt, az elfogadott módosító indítványokat is tartalmazó határozati
javaslat szó szerinti szövegét ismertetni kell.
33.§
(1) A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.
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(2) A képviselők igenlő vagy ellenszavazattal vesznek részt a szavazásban, illetőleg
tartózkodásukat fejezik ki. A jelenlévő — döntésből ki nem zárt — települési képviselő a
szavazásban köteles részt venni.
34.§
(1) A nyílt szavazás számszerűsített eredményét az ülésvezető állapítja meg, hangosan
kimondva az igen és a nem szavazatok, valamint a tartózkodók számát.
(2) A javaslat elfogadásához — minősített többséget igénylő döntés kivételével — a jelenlévő
települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. Ennek hiányában a
képviselő-testület a javaslatot elutasította.
(3) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő (a jelenlevő képviselők fele igennel,
a fele pedig nemmel szavazott), az ülésvezető vagy bármelyik települési képviselő
javaslatára az adott napirend vitáját tovább lehet folytatni, vagy a témát a következő
képviselő-testületi ülés napirendjére lehet tűzni.
(4) Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely települési képviselő kérésére a
szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. Ennek elrendeléséről a képviselő-testület
vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

35.§
(1) A képviselő-testület két települési képviselő
szótöbbséggel, név szerinti szavazást rendelhet el.

kezdeményezésére,

egyszerű

(2) A név szerinti szavazás alkalmával a jegyző a névsor alapján minden képviselőt
személy szerint szólít, és a képviselő által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a
névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselő a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti,
melyet a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
36.§
(1) A képviselő-testület titkos szavazást tarthat a Mötv 46.§ (2) bekezdésében meghatározott
ügyekben.
(2) A titkos szavazásról a polgármester vagy bármely települési képviselő indítványára, a
testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.
(3) A titkos szavazás lebonyolítását mindig 3 tagú szavazatszámláló bizottság végzi. Ez a
bizottság vagy a képviselő-testület alakuló ülésén a képviselő-testület mandátumának
idejére megválasztott 3 tagú szavazatszámláló bizottság, vagy ha ők nincsenek jelen
teljes létszámban az ülésen, akkor az ülésen kell a bizottságot 3 főre kiegészíteni.
(4) A titkos szavazás szavazólapon történik. A szavazólapnak tartalmaznia kell az
eldöntendő kérdést és az arra adható „igen", vagy „nem" válaszlehetőségek jelölésére
szolgáló kört vagy négyzetet.
(5) A többes jelöléssel járó személyi ügyekben tartandó titkos szavazás esetén a
szavazólapon egymás alatt, ABC sorrendben kell feltüntetni a jelöltek nevét és mellette
17

SZMSZ módosítása

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

az adható válaszlehetőséget.
(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a szavazás helyét,
napját, kezdetét és végét, a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, jelöltenként a
szavazás eredményét és a szavazás során felmerült egyéb körülményeket.
(7) Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a 34.§ (3) bekezdés előírásait kell
alkalmazni.
A képviselő-testület döntései
37.§
(1) A képviselő-testület:
a) rendeletet alkot;
b) határozatot hoz.
38.§
(1) Rendeletalkotást a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a bizottságok elnökei, a
települési képviselő és a nemzetiségi önkormányzat testülete írásban kezdeményezheti.
(2) Amennyiben a rendelettervezetet tárgyalásra alkalmas módon nyújtják be, azt a
polgármester köteles a soron következő testületi ülés napirendi javaslatába felvenni.
(3) Amennyiben a szabályozandó kérdés tárgya lehetővé teszi, az ülésvezető indítványozhatja,
hogy a testület előbb foglaljon állást a rendeletalkotás szükségességéről, főbb elveiről, az
előkészítés menetéről és felelőséről.
(4) A képviselő-testület meghatározhatja a rendelettervezet lakossági fórumon történő
ismertetését, valamint annak kétfordulós tárgyalását is.
(5) Rendeletalkotás esetében a képviselő-testület a beterjesztett javaslat felett általános és
részletes vitát is tarthat. Az erre vonatkozó polgármesteri vagy bizottsági indítványról a
testület egyszerű szótöbbséggel, vita nélkül határoz.
(6) A rendelettervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik a tárgy szerint
illetékes bizottságok közreműködésével.
Rendeletek társadalmi véleményezése
39.§
(1) Társadalmi véleményezésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét és
indokolását (a továbbiakban tervezet), valamint a rendelettervezet koncepcióját.
(2) Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani a költségvetésről és annak módosításáról,
a helyi adóról és annak módosításáról, a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati
rendeletek tervezeteit. Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatának tervezetét, továbbá azt a tervezetet, melynek
sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik, vagy a véleményezésre bocsátással
az önkormányzatot súlyos anyagi hátrány érné.
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(3) Nem bocsátható társadalmi véleményezésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés
Rétság Város Önkormányzatának különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi,
környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.
(4)

A társadalmi véleményezés az önkormányzat által erre a célra kialakított
velemeny@retsag.hu e-mail címen keresztül (továbbiakban:általános véleményezés),
postai úton, vagy szükség esetén lakossági fórum keretében történik. A lakossági fórum
keretében történő véleményeztetésről a képviselő-testület dönt.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott elérhetőségeken keresztül bárki véleményt nyilváníthat a
társadalmi véleményeztetésre bocsátás céljából közzétett tervezetről, koncepcióról. A
névtelenül érkezett véleményeket figyelembe venni nem lehet.
(6) A tervezetet a város hivatalos internetes honlapján az önkormányzat címszó alatt, erre a
célra kialakított felületen úgy kell közzétenni, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a
tervezet érdemi megítéléséhez és a vélemények kifejtéséhez, továbbá a beérkezett
vélemények, javaslatok mérlegelésére. A véleményezésre minimum 15 napot kelt
biztosítani úgy, hogy a véleményezés határideje nem akadályozhatja a képviselő-testületi
ülések előkészítését.
(7) Az általános véleményezésre történő megjelentetésre a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint a város hivatalos internetes honlapján fel kell hívni a lakosság
figyelmét.
(8) A jogszabály előkészítéséért felelős jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról
összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási
kötelezettség.
(9) Az elkészített összefoglalót az önkormányzati rendelettervezettel együtt kell a képviselő—
testület elé terjeszteni, és ezzel egy időpontban kell közzétenni. A közzétett tervezeteket a
közzétételtől számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.

40.§
A képviselő-testület által alkotott rendeletek jelölése: Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestületének .../20....(hó, nap)(kihirdetés dátuma) önkormányzati rendelete, a rendelet
tárgyának feltüntetésével.
41.§
(1) A képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletet ki kell hirdetni.
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerűen megalkotott és aláírt rendeletnek
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin való elhelyezésével történik (egy példányt a
Polgármesteri Hivatal épületén kívüli hirdetőtáblán kell elhelyezni).
(3) A rendelet kihirdetésének időpontja a közszemlére tétel napja, azaz a rendeletnek a
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Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztésének a napja.
(4) Az önkormányzati rendeleteket a város hivatalos internetes honlapján, PDF formátumban,
legkésőbb a kihirdetés napját követő napon el kell helyezni. A módosított rendeletek
egységes szerkezetbe foglalt szövegét legkésőbb a módosítást követő 8 napon belül kell
elhelyezni a város hivatalos internetes honlapján.
(5) A hirdetőtáblákon el nem helyezhető, nagy terjedelmű rendeletek esetében a rendelet
első oldalait kell kifüggeszteni, utalva arra, hogy a rendelet teljes szövege a Polgármesteri
Hivatalban, illetőleg a város hivatalos internetes honlapján megtekinthető.
(6) A HANGADÓ-ban a rendelet kivonatosan is megjelentethető.
(7) A Képviselő-testület normatív határozatait az ülésről készült jegyzőkönyv hivatalos
honlapon való közlésével kell nyilvánosságra hozni.
(8) A megalkotott rendelet kihirdetéséről, nyilvántartásáról, valamint a Nógrád Megyei
Kormányhivatalnak történő haladéktalan megküldéséről a jegyző gondoskodik.
42.§
(1) A képviselő-testület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti
megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét és a végrehajtásért felelős megnevezését.
(2) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, de számozott határozat nélkül dönt:
a. a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról szóló tájékoztatóról;
b. a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról;
c. a napirend meghatározásáról;
d. ügyrendi kérdésekről;
e. képviselői felvilágosítás-kérésre adott válasz elfogadásáról.
(3) A határozatok jelölése évente 1-el kezdődő sorszám/évszám után „Képviselő-testületi
határozat".
(4) A számozott határozatokat jegyzőkönyvi kivonati formában az érintetteknek meg kell
küldeni.
(5) A határozatok nyilvántartása és közlése a jegyző feladata.

A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve
43.§
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(1) A képviselő-testület üléséről, az erről készült hangfelvétel alapján nem szó szerinti
jegyzőkönyvet kell készíteni.
(2) A képviselő-testület nyilvános üléséről készített hangfelvételt 1 évig a Polgármesteri
Hivatalban meg kell őrizni, ezt követően CD-re átírva át kell adni megőrzésre a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár helytörténeti gyűjteménye részére.
(3) A képviselő-testület esetenként külön döntéssel is meghatározhatja, hogy egyes
napirendek hanganyagát az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, mely időpontig kell
megőrizni.
44.§
(1) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a Mötv. 52.§ (1) bekezdésében előírtakon felül
tartalmazza:
a) a testületi ülés fontosabb eseményeit;

b) a jegyzőkönyvvezető nevét.
Bármely települési képviselő kérheti, hogy hozzászólása vagy annak egy része, szó szerint
kerüljön a jegyzőkönyvbe.
(2) A jegyzőkönyv mellékletei:
a) meghívó;
b) jelenléti ív;
c) a megtárgyalt írásos előterjesztések;
d) az írásban benyújtott hozzászólások;
e) egyéb írásos indítványok és a költségvetési rendelet táblázatai.

(3) A jegyzőkönyvet az ülésvezető, a jegyző és az ülésen jelenlévő képviselők közül
megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
(4) A jegyzőkönyv eredeti példányát, mellékleteivel együtt, a Polgármesteri Hivatal kezeli,
évente bekötteti és elhelyezi az irattárban.
(5) A jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt 15 napon belül meg kell küldeni
törvényességi ellenőrzés végett a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak.
(6) A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a mellékletekkel együtt 15 napon belül a
város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni.
(7) A nyilvános testületi ülésről készült jegyzőkönyvet és mellékleteit az állampolgárok a
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben, megtekinthetik, azokról az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglaltak szerint másolatot kérhetnek.
(8) A zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe, valamint az ülés írásos és hanganyagába a 15.§ban felsoroltak tekinthetnek be. A zárt ülés jegyzőkönyvét és írásos anyagait az általános
szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megőrizni,
(9) A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntést 15 napon belül a város hivatalos internetes
honlapján közzé kell tenni.
Felvilágosítás kérés szabályai
45.§
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(1) A települési képviselők a testületi ülésen a polgármestertől, alpolgármestertől, a
bizottságok elnökeitől valamint a jegyzőtől, önkormányzati feladatkörükbe tartozó témában,
felvilágosítást kérhetnek.
(2) Felvilágosítás kérésnek az a kérdés, illetve probléma felvetése tekinthető, amely szoros
kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal, illetőleg valamely irányítása
alatt álló szervezet tevékenységi körével.
(3) A felvilágosítás kérést az érintettnél, lehetőség szerint az ülés előtt legalább 3 nappal, és
lehetőleg írásban kell benyújtani.
(4) Amennyiben a felvilágosítás kérést a (3) bekezdésben előírt határidőn túl nyújtják be, vagy
az a testületi ülésen szóban hangzik el, úgy az érintettnek csak abban az esetben kell az
ülésen érdemi választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. Ellenkező
esetben a felvilágosítást kérő képviselőnek az ülést követő 30 napon belül írásban kell
válaszolni. A válasz elfogadásáról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.
(5) Az ülésen a felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról először a felvilágosítást
kérő képviselő nyilatkozik, és ha azt nem fogadja el, arról a képviselő-testület vita nélkül
dönt. Amennyiben a képviselő-testület a választ elutasítja, elrendeli a felvilágosítás kérés
tárgyának bizottsági kivizsgálását, melyen a felvilágosítást kérő képviselő is részt vehet.

V.FEJEZET
Bizottságok
46.§
(1) A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési
feladatokat ellátó — a képviselő-testület által önkormányzati ügyekben döntési jogkörrel is
felruházható — egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott testületi szervek.
(2) A képviselő-testület a fontosabb önkormányzati feladatokra a következő állandó
bizottságokat hozza létre:
a) 9 fős Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
b) 5 fős Szociális Bizottság.
47.§4
(1) A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonyságának
szempontjai határozzák meg.
2)

4

A képviselő-testület a bizottságok elnökéről és személyi összetételéről a polgármester
előterjesztésére a megalakulásakor vagy az azt követő ülésen dönt.

Módosította a …/2015.(V. ) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. ……………………
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3)

Ha egy bizottsági tag lemond bizottsági tagságáról, azt köteles írásban bejelenteni a
polgármesternek, aki legkésőbb a lemondás érvénybe lépését követő testületi ülésen
köteles javaslatot előterjeszteni a képviselő-testületnek új bizottsági tag megválasztására.
Amennyiben a bizottság elnöke mond le megbizatásáról, azt köteles írásban a
polgármesternek bejelenteni, aki legkésőbb a lemondás érvénybe lépését követő testületi
ülésen köteles javaslatot tenni a képviselő-testületnek az új elnök személyére.

4)

A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.

5)

A megválasztott bizottságok személyi összetételét a jelen rendelet 2. számú függeléke
tartalmazza.
A bizottságok feladat- és hatáskörét a jelen rendelet 2.számú melléklete tartalmazza.

6)

48.§
(1) A bizottság tagjai közül elnökhelyettest választ.
(2) A bizottság elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el annak feladatait.
(3) A bizottság részletes működési szabályait - az Mötv. és az SZMSZ keretei között - maga
állapítja meg.
49.§
(1) A bizottság ülését az elnök hívja össze a bizottság által meghatározott módon és formában.
(2) A bizottságot 8 napon belüli időpontra össze kell hívni a polgármester, vagy a bizottsági
tagok egynegyedének, napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.
(3) Több bizottság feladatkörét is érintő ügy napirendre tűzése esetén a bizottságok elnökei
megállapodhatnak az adott téma együttes ülés keretében történő tárgyalásáról.
(4) A bizottsági ülések időpontjáról, a tárgyalandó napirendekről a polgármestert, a jegyzőt és
a települési képviselőket értesíteni kell.
50.§
(1) A bizottság ülése határozatképes, ha azon a megválasztott bizottsági tagok több mint a fele
jelen van.
(2) A bizottság feladat - és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel dönt.
(3) A bizottság határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(4) A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját
személyesen érinti az ügy. A személyes érintettséget az érdekelt köteles bejelenteni. A
kizárásról a bizottság dönt.
51.§
(1) Előterjesztés az előterjesztő távolléte esetén csak a bizottság egyszerű szótöbbséggel
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hozott döntésével tűzhető napirendre.
(2) A bizottság napirenddel kapcsolatos döntését, állásfoglalását, a kisebbségi véleményekkel
együtt, a testületi ülésen ismertetni kell.
(3) A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke.
(4) A bizottsági döntések előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges szakmai, technikai
és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyző a Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodik.
(5) A bizottság üléséről készített jegyzőkönyv másolati példányát mellékleteivel együtt
törvényességi ellenőrzés érdekében a jegyző 15 napon belül megküldi a Nógrád Megyei
Kormányhivatalnak. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és az ülésen jelenlevő bizottsági
tagok közül megválasztott 2 fő jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.

52.§
(1) A bizottságok ülése a (2) bekezdésben foglalt kivétellel nyilvános.
(2 ) A bizottság zárt ülésére a 15.§-ban foglaltakat kell alkalmazni.

53.§
A bizottság az átruházott hatáskör gyakorlásáról évente egy alkalommal beszámol a képviselőtestületnek.
54.§
(1) A képviselő-testület meghatározott feladat elvégzésére ideiglenes bizottságot hozhat
létre.
(2) Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságokra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni.
55.§
A képviselő-testület meghatározott feladatkörök ellátásának felügyeletére tanácsnokot
választhat.

VI.FEJEZET
A polgármester
56.§
(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, főállású munkaviszonyban álló
tisztségviselő.
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(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
(3) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester az államigazgatási tevékenységért a közszolgálati szabályok szerint
felelős.
57.§
(1) A polgármester feladat- és hatáskörét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint látja el.
(2) A polgármester feladatai, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, különösen a
következők:
a) biztosítja a képviselő-testület demokratikus, széles nyilvánosság melletti
működését;
b) összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését;
c) képviseli az önkormányzatot;
d) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottságok összehívását;
e) felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit;
f)

segíti a települési képviselők munkáját.

(3) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint, a saját önkormányzati jogkörében
irányítja a Polgármesteri Hivatalt:
a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában;
b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, ügyfélfogadási rendjének meghatározására;

c) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
d) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja.

(4) Gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, továbbá az egyéb munkáltatói
jogokat az önkormányzati intézmények vezetői tekintetében.
(5) Egyetértési jogot gyakorol az általa meghatározott munkakörök esetén a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselőjének, alkalmazottjának kinevezése, felmentése és jutalmazása
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esetén.

(6) A polgármester minden hó második hétfőjén 13-17 óráig a Polgármesteri Hivatalban
fogadónapot tart. A polgármesteri fogadónap idejét a Hangadóban és a város hivatalos
internetes honlapján közzé kell tenni.

(7) A polgármesterre átruházott képviselő-testületi hatásköröket a jelen rendelet 1.számú
melléklete tartalmazza.
VII. fejezet
Az alpolgármester
58.§
(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére a tagjai közül társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el a polgármester
teljes körű helyettesítését, valamint a hatáskörébe utalt feladatokat.
(3) Az alpolgármester minden hó utolsó szerdáján 15 -16 óráig fogadónapot tart a
Polgármesteri Hivatal épületében. Az alpolgármesteri fogadónap idejét a Hangadóban
és a város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni.

VIII.FEJEZET
A jegyző
59.§
(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki határozatlan időre.
(2) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével
kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében:
a) előkészíti a képviselő-testületi és a bizottsági előterjesztéseket;
b) ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével
kapcsolatos feladatokat;
c) a napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja a testületet az önkormányzatot
érintő jogszabályi változásokról;
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület
bizottságának ülésén;
e) köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a
döntésüknél, működésüknél jogszabálysértést észlel;
26

SZMSZ módosítása

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

f) gondoskodik a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyet az
ülésvezetővel együtt aláír;
g) gondoskodik a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről;
h) a képviselő-testületi és a g.) pont szerinti bizottsági ülés jegyzőkönyvét az ülést
követő15 napon belül köteles megküldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatalnak;
i)

gondoskodik a testületi határozatok nyilvántartásáról és közléséről;

j)

évente beszámol a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről;

k) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
(3) A jegyző önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatai:
a) kezdeményezheti rendelet alkotását, felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését;
b) végzi az önkormányzati rendeletek szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat;
c) gondoskodik a megalkotott rendeletek kihirdetéséről és nyilvántartásáról.
(4) A jegyző egyéb feladatai:
a) vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját;
b) minden hétfőn 13 — 17 óráig fogadónapot tart. A jegyzői fogadónap idejét a
Hangadóban és a város hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni;
c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
d) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot,
hatósági hatáskört;
e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői,
valamint az Mt. hatálya alá tartozó, nem közfoglalkoztatott dolgozói felett;
g) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
(5) A jegyzőre átruházott képviselő-testületi hatásköröket a jelen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.

IX.FEJEZET
Polgármesteri Hivatal
60.§
(1) A képviselő-testület az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására egységes polgármesteri hivatalt hoz
létre.
(2)

A polgármesteri hivatal elnevezése: Rétsági Polgármesteri Hivatal
Székhelye: Rétság, Rákóczi u.20.
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(3) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv,
jogi személy. Az éves költségvetés határozza meg a működéséhez szükséges
előirányzatokat, működési és fenntartási költségeket.
(4) A Polgármesteri Hivatal szervezetét, működését, az ellátandó feladat - és hatásköreit
rögzítő ügyrendet a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

X. FEJEZET
Társulások
61.§
(1) A képviselő-testület jogi személyiséggel rendelkező társulásai:
a) Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata,
b) Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás.
(2) Az 1/a pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre:
a) gyermekjóléti-szolgáltatás,
b) családsegítés.
(3) Az 1/b pontban meghatározott társulás feladat- és hatásköre:
a) hulladékkezelés,
b) hulladékszállítás.

XI. FEJEZET
Lakossági fórumok
62.§
(1)

A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget
állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre:
a)
b)

az

fontosabb döntések előkészítése során a véleménynyilvánításra;
a közvetlen tájékoztatásra.

(2)

A képviselő-testület évente egy alkalommal tájékoztatót ad a lakosság részére az adott év
terveiről, az elmúlt év célkitűzéseinek megvalósításáról, az önkormányzati vagyon
helyzetéről.

(3)

Munkatervében meghatározott időpontban és témában lakossági fórumot tart.
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63.§
(1)

A képviselő-testület évente — munkatervében meghatározott — időpontban
közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a településen működő szervezetek
képviselői közérdekű kérdéseket tehetnek fel, valamint javaslatokat tehetnek.

(2)

A közmeghallgatás időpontját legalább 10 nappal korábban közzé kell tenni a
hirdetőtáblákon és a város hivatalos internetes honlapján.
A közmeghallgatáson felmerült kérdésekre a polgármester, a jegyző érdemi választ ad.
Azonnal meg nem válaszolható, vizsgálatot igénylő ügyben a választ 30 napon belül,
írásban meg kell küldeni a kérdezőnek.

(3)

(4) Nagyobb jelentőségű közügyekben tett intézkedésekről vagy annak eredményéről a
lakosságot a HANGADÓ-ban és a város hivatalos internetes honlapján tájékoztatni kell.
XII.FEJEZET
Az önkormányzat gazdálkodása
64.§
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról
rendeletet alkot.
65.§
A képviselő-testület az éves költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, valamint az
önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról a lakosságot évente a HANGADÓ útján és
lakossági fórumon tájékoztatja.
66.§
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályait külön rendelet szabályozza.

XIII.FEJEZET
Záró rendelkezések
67.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetésével lép hatályba.
(2) a) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat szervezeti
és működési szabályzatáról szóló, többször módosított 15/2013. (IX.09) önkormányzati
rendelet.
c) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszi a képviselő-testület tagjainak
tiszteletdíjáról szóló 4/2010.(II.12.) önkormányzati rendelet 3.§-a.
(3) A jelen rendelet mellékletei:
1.számú: A képviselő-testület átruházott hatáskörei
2.számú: A bizottságok feladat- és hatásköre
3.számú: A Polgármesteri Hivatal ügyrendje
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1. számú függelék: A képviselő-testület név- és címjegyzéke
2. számú függelék: A képviselő-testület bizottságai

Hegedűs Ferenc s.k.
polgármester

Dr. Varga Tibor s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék: a rendelet kihirdetésének napja:
Dr. Varga Tibor s.k.
jegyző
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló

/2014. (…….) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete
Képviselő-testületi hatáskörök átruházása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 41.§ (4) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján, hatásköreiből az alábbiakat a bizottságaira, a polgármesterre, illetve a
jegyzőre átruházza:

Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök
1.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, átmeneti segélyt állapít meg.
2.) Engedélyezi a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást. Évente felülvizsgálja a
jogosultsági feltételek fennállását.
3.) Megállapítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény
43/B.§ 1.) bekezdése szerinti ápolási díjat.
4.) Megállapítja a születési támogatást.
5.) Megállapítja a temetési segélyt.
6.) Hajléktalan, illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben levő személyek
részére szociális ellátást állapít meg.
7.) Megállapítja a szociális tüzelőanyag támogatást.

Polgármesterre átruházott hatáskörök
1) Ellátja az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat javára bejegyzett idegen
ingatlanon fennálló jelzálogjoggal és elidegenítési tilalommal kapcsolatos hatásköröket:
a) megállapított lakásszerzési támogatásra bejegyzett jelzálogjog törlése a lakástámogatás teljes összegű visszafizetésekor;
b) hozzájárulás a pénzintézet által folyósított lakásépítési kedvezmény és hitel
ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez;
c) hozzájárulás az önkormányzati lakásszerzési támogatásra a pénzintézeti hitelre
vonatkozó jelzálogjog ranghely cseréjéhez;
d) részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakásokra kikötött jelzálogjog törlése a
teljes vételár megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor;
e) értékesített önkormányzati lakásokra kikötött visszavásárlási jog törlése a teljes vételár
megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor.
2) Dönt az éves költségvetésben polgármesteri keretként megállapított összeg
felhasználásáról, melyről az éves költségvetési beszámoló keretében tájékoztatja a
képviselő-testületet.
Jegyzőre átruházott hatáskörök
1) Ellátja a közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos, a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket.
2) Dönt a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt
indult eljárásban a közigazgatási bírság kiszabásáról, a közösségi együttélés alapvető
szabályairól valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló
önkormányzati rendelet alapján.
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
/2014. (….) önkormányzati rendelet
2. számú melléklete
A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatáskörei
I.
Bizottságok általános feladat- és hatáskörei
1) Előkészítik a képviselő-testület döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések
végrehajtását.
2) Döntenek a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalból való kizárásáról.
3) Feladatkörükben ellenőrzik a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testületi döntések
előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját.
4) Kezdeményezhetik a polgármester intézkedését, ha a Polgármesteri Hivatal
tevékenységében a képviselő-testület álláspontjától, céljaitól való eltérést, az
önkormányzati érdek sérelmét, vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észlelik.
5) A bizottság elnöke a bizottság ülése elé terjeszti a bizottság feladatkörébe tartozó - a
települési képviselő által javasolt - ügy megtárgyalását, és erre a települési képviselőt
meghívja.
6) A bizottság elnöke érdemi választ ad a települési képviselőnek a képviselő-testület
ülésén önkormányzati ügyben hozzá intézett kérdésre.

II.

Szociális Bizottság feladat- és hatásköre
1) Ellátja a képviselő-testület által átruházott hatásköröket:
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatást és átmeneti segélyt állapít meg;
b) engedélyezi a szociális étkezést és a házi segítségnyújtást, évente felülvizsgálja a
jogosultsági feltételek fennállását;
c) megállapítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill.
törvény 43/B.§ (1) bekezdése szerinti ápolási díjat;
d) megállapítja a születési támogatást;
e) megállapítja a temetési segélyt;
f) hajléktalan, illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben levő személyek
részére szociális ellátást állapít meg.
g) megállapítja a szociális tüzelőanyag támogatást
2) Javaslatot tesz a szociális ellátás költségvetési előirányzatára.
3) Folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális gondozás és szociális étkeztetés helyzetét.
4) Véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, a lakosság szociális ellátásával kapcsolatos
előterjesztéseket.
5) Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat.
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III.

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatásköre

1) Közreműködik a bizottsági előterjesztéssel a képviselő-testület elé kerülő rendeletek és
beszámolók összeállításában.
2) Véleményezi az önkormányzat és intézményeinek éves költségvetési javaslatait és a
végrehajtásról szóló beszámolót.
3) Javaslatot tesz a költségvetés módosítására.
4) Állást foglal az önkormányzati vagyon hasznosításáról.
5) Véleményezi a fejlesztési programok, beruházások pénzügyi terveit, figyelemmel kíséri
azok betartását.
6) Vizsgálja a vagyonváltozás alakulását és a változás okait, a hitelfelvétel indokait,
gazdasági megalapozottságát.
7) Folyamatosan ellenőrzi a költségvetés végrehajtását általában és az intézményeknél.
8) Közreműködik az intézmények pénzügyi ellenőrzésében.
9) Kezdeményezi a testület, vagy a polgármester intézkedését, ha a képviselő-testület
céljaitól eltérő, a költségvetéssel ellentétes, vagy számviteli-pénzügyi szabályokat sértő
tényeket tapasztal.
10) Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére és jutalmazására.
11) Ellátja a képviselő-testület által meghatározott feladatokat.
12) Véleményezi a más bizottság feladatkörébe nem tartozó testületi előterjesztéseket.
13) Elemzi a testületi döntések hatását, megvalósulásuk eredményét.
14) Nyilvántartja és ellenőrzi a települési képviselők vagyonnyilatkozatát.
15) Véleményezi a testület elé kerülő, településfejlesztéssel kapcsolatos, valamint a
vállalkozásokat érintő előterjesztéseket.
16) Véleményezi a település rendezési és beépítési tervét.
17) Ellenőrzi a településfejlesztéssel,
végrehajtását.

fenntartással

kapcsolatos

testületi

döntések

18) Folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházási, felújítási feladatok elvégzését.
19) Összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárást folytat le, döntésre a képviselő-testület
elé terjeszti az ügyet.
20) Elősegíti a lakossággal és vállalkozásokkal való kapcsolattartást.
21) Véleményezi a nevelési - oktatási, közművelődési intézmények vezetői pályázatait.
22) Véleményezi a nevelési - oktatási, közművelődési intézmények testület elé kerülő
beszámolóit.
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egészségügyi

ellátással

kapcsolatos

24) Véleményezi az óvodai pedagógiai program
végrehajtására vonatkozó előterjesztéseket.

testület

elkészítésére,

elé

kerülő

módosítására

és

25) Véleményezi a település közoktatás-fejlesztési és intézményirányítási tervét.
26) Ellátja a kitüntetések adományozásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat.
27) Javaslatot tesz a sportegyesületek és a civil szervezetek támogatási előirányzatának
pályázók közötti felosztására.

34

SZMSZ módosítása

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
/2014. (……..) önkormányzati rendelet
3. számú melléklete
Polgármesteri Hivatal ügyrendje
Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre. A jelen
rendelet 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az
alábbiak szerint állapítja meg:

A hivatal jogállása
1.§
(1) A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a képviselő-testület által létrehozott
egységes szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el
feladatait. A hivatal munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A hivatal megnevezése, székhelye: Rétsági Polgármesteri Hivatal Székhelye: Rétság,
Rákóczi út 20.
(3) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi személy.
(4) A hivatal illetékessége és hatásköre Rétság város közigazgatási területének egészére
terjed ki.
(5) Ezen túlmenően:
az építésügyi hatósági jogkör-a 343/2006. (X11.23.) Korm. rendelet 1.§-a alapján kiterjed Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács,
Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs,
Ősagárd, Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske és
Tolmács településekre.
2.§
(1) A hivatal feladatköre magában foglalja az önkormányzat működésével kapcsolatos,
valamint az önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
(2) Működése során hatósági, jogi, szervezési, pénzügyi és kommunális tevékenységet
végez.
(3) A hivatal dolgozóinak a jogszabályokban meghatározott konkrét munkaköri feladatait a
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások naprakész vezetéséről a jegyző
gondoskodik.
(4) A hivatal látja el a nevelési - oktatási, az igazgatási és a közművelődési intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve a nevelési — oktatási, az igazgatási, és
a közművelődési intézmény karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
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3.§
A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet és másodfokú hatósági jogkört
gyakorol a hivatal felett.
A hivatal szervezete
4.§
(1) A hivatal jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokra tagozódó egységes szervezet.
(2) A hivatal belső tagozódása:
a. Hatósági és Igazgatási Csoport
b. Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport
c. Városüzemeltetési Csoport
(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású
csoportvezetők állnak. Az a) pontban meghatározott hatósági és igazgatási csoport
vezetését a jegyző látja el.
(4) A csoportvezetők alapilletményük 5 %-ának megfelelő vezetői pótlékra jogosultak.

5.§
A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:
Polgármester

1,0

Jegyző

1,0

Hatósági és igazgatási Csoport
- ügykezelő

2,0

- szociális ügyintéző

1,0

- építéshatósági ügyintéző (építéshatóság)

2,0

- hatósági ügyintéző

1,0

Hatósági és Igazgatási Csoport összesen:

6,0

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport
- csoportvezető

1,0

- adó ügyintéző

1,0

- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző

1,0

- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási ügyintéző

3,0

Köztisztviselő összesen

6,0

Közalkalmazottak:
- védőnő

2,0

- asszisztens

3,0

- adminisztrátor

0,5

- házi gondozó

2,0

Közalkalmazottak összesen:

7,5

MT
- takarítónő

1,875

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen

15,375

Mindösszesen:

23,375

- előzőből: körzeti ellátás

2,0
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Városüzemeltetési Csoport
- városgondnok, csoportvezető (köztisztviselő)

1,0

MT
- szakmunkás

2

- gépkocsivezető

1,0

- temetőgondnok és gépkocsivezető

1,0

- segédmunkás (részfoglalkoztatás 2 fő összesen 12 órában)

1,5

- takarítónő

0,5

- parkgondozó

1,0

Konyha (MT)
- élelmezésvezető

0,5

- szakácsnő

2

- konyhalány

2,5

Városüzemeltetési Csoport összesen:

13,0

Polgármesteri Hivatal mindösszesen

36,375

Előzőből közszolgálati tisztviselő

14

6.§
(1) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök:
a. jegyző
b. építésügyi ügyintéző
c. költségvetési csoportvezető
d. városgondnok
(2) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség az (1) bekezdés szerinti munkaköröket kapcsolt
munkakörben ellátó köztisztviselőkre is kiterjed.

A hivatal irányítása, vezetése és működése
7.§
(1) A hivatalt a polgármester a jegyző útján irányítja. Az alpolgármestert a polgármester
tartós távollétében annak (SZMSZ szerinti) irányítási jogosítványai illetik meg.
(2) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti.
(3) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport
vezetője helyettesíti.
(4) A polgármester és a jegyző a hivatali dolgozók részére szükség szerint, de legalább
félévenként munkaértekezletet tart. Ezen túlmenően a hivatal dolgozóit a képviselőtestület döntéseiről az ülést követően tájékoztatni kell.
(5) A jegyző a hivatal működéséről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert.

8.§
(1) A

hivatalban

teljes

munkaidőben

foglalkoztatott
37

köztisztviselők,

ügykezelő,

SZMSZ módosítása

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

közalkalmazottak, valamint a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók
(továbbiakban dolgozók) heti munkaideje negyven óra.
a) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:
Hétfő
7.30 órától 17.00 óráig
Kedd, szerda, csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig
Péntek
7.30 órától 12.30 óráig
b) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére figyelemmel az a) ponttól eltérő
munkaidő beosztást is megállapíthat.
(2) Az ügyfélfogadás rendje:
A hivatal általános ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
13 órától — 16.30 óráig
Szerda:
8 órától —12 óráig és 13 órától 15.30 óráig
Péntek:
8 órától — 11.30 óráig tart.

A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok
9.§
(1) A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt. hatálya alá tartozó, nem
közfoglalkoztatott dolgozók tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző, továbbá a Kjt
hatálya alá tartozó közalkalmazottak, valamint a közfoglalkoztatottak tekintetében a
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztásáról a polgármester bevonásával a Szociális
Bizottság dönt.
10.§
(1) A dolgozók a jelenlétüket, illetve távollétüket jelenléti ívbe kötelesek bejegyezni.
(2) A hivatali munkahelyet munkaidőben a jegyző engedélyével lehet elhagyni. A távollét
idejét és célját az erre szolgáló nyilvántartásba be kell jegyezni.
(3) Tartósabb (5 munkanapot meghaladó) távollét esetén a távollévő dolgozó helyettesítéséről
a jegyző gondoskodik.
11.§
A kiadmányozási jog gyakorlását külön belső szabályzat tartalmazza.

12.§
A hivatal működését, feladatellátásának részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.
IV.
Záró rendelkezések
13.§
38

SZMSZ módosítása

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

Az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben értelemszerűen alkalmazni kell a hatályos
jogszabályokban foglalt rendelkezéseket.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
/2014. (…..) önkormányzati rendelet
1. számú függeléke
A képviselő- testület tagjai és elérhetősége

POLGÁRMESTER
NÉV

CÍM

Hegedűs Ferenc

Szőlő u. 4.

TELEFONSZÁM
30-940-50-74

E-MAIL
titkarsag@retsag.hu

KÉPVISELŐK
NÉV

CÍM

TELEFONSZÁM

E-MAIL

Dr. Katona Ernő

Petőfi u. 9

30-219-54-46

katonaernoodon@gmail.com

350-793;
Dr. Szájbely Ernő

Rákóczi u. 34.

fogaszat@wnet.hu

20-386-30-41
350-087;
Jávorka János

Hunyadi sor 1.

javorka51@freemail.hu

20-949-28-03
kotrobal@freemail.hu;

Kotroczó Balázs

Mező u. 2.

350-282;
matrix17@freemail.hu

Mezőfi Zoltán

Petőfi u. 11.

30-435-45-56

mz267@freemail.hu

Varga Dávid Géza

Korányi u. 12

20-288-43-75

vdavidgeza@gmail.com
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Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
/2014. (…..) önkormányzati rendelet
2. számú függeléke
A képviselő- testület bizottságai :

PÉNZÜGYI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG

elnök:

Dr. Szájbely Ernő

képviselő tagok:

Jávorka János
Dr. Katona Ernő
Kotroczó Balázs
Mezőfi Zoltán

nem képviselő tagok:
Bulejka András
Kapecska Ferencné
Majnik László
Szabó Klára
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

elnök:

Jávorka János

képviselő tagok:

Kotroczó Balázs
Varga Dávid

nem képviselő tagok:
Laczkó Mária
Sirkó Jánosné
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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 közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján a 6. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket,valamint a
központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a 33.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv
nyilvános, melyet a város honlapján hozzáférhetővé kell tenni a következő közbeszerzési terv
közzétételéig folyamatosan.
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a
tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó
eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy
egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az
ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. A közbeszerzési értékhatárokat tárgyévre vonatkozó költségvetési törvény tartalmazza.

2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény közbeszerzési értékhatárokra vonatkozó rendelkezése:
70. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti
közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-jétől 2015. december 31-éig
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint.
1 oldal a 2 oldalból

2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
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A közelmúltban vált ismertté a már azóta folyamatban lévő közbeszerzés szükségessége és
értéke, ezért a közbeszerzési tervet az új információ birtokában mindenképp el kell készíteni. A
közbeszerzési tervet év közben, ha szükséges módosítani kell.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 13.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
- minden évben elkészült közbeszerzési tervek
3. Jogszabályi háttér:
- 1. pontban felsorolva
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015.évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja.

Sorszám

Tervezett szolgáltatás megnevezése

1

Központi konyha vállalkozásba adása

Közbeszerzés megkezdésének tervezett
időpontja
2015. május

Becsült értéke
(eFt)
103.412

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette: Farkas Eszter
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Településrendezési eszközök felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
1

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt időszakban többször esett szó a településrendezési eszközök szükségszerű felülvizsgálatának esedékességéről, melyet nem csak a jogszabályi kötelezettség tesz indokolttá,
hanem a város életében bekövetkezett változások, a városközpontban megvalósított rehabilitációs program következtében is új igények merülnek fel, melyek a településfejlesztési koncepció újragondolását teszik szükségessé.
Rétság Város Önkormányzata 2002-ben döntött a korábbi, 1995-ben készült rendezési terv
felülvizsgálatáról, illetve új terv készítéséről. Megbízta a Regionál Tervező és Fővállalkozó
Kft-t a településrendezési eszközök elkészítésével. Az elkészített településszerkezeti terv,
valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elfogadására 2003. évben került sor. (Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003. (VI. 30.) számú rendelete). A 2003. évben
történt elfogadást követően többször került sor módosításra, azonban egy tervlapon megjelenő szerkezeti, illetve szabályozási terv egy alkalommal sem készült, mely mára gyakorlatilag átláthatatlanná, használhatatlanná tette a település rendezési tervét.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 11. pontjának 16.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján
a Képviselő-testületnek a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente át kell tekintenie, ellenőriznie és döntenie kell arról, hogy azt továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít.
A jelenleg hatályos településrendezési eszközök elfogadása óta eltelt több, mint 10 évben
történtek, illetve a terv hétköznapi gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémák – a jogszabályi kötelezettségen túl – több szempontból is indokolják a felülvizsgálatot. A teljesség
igénye nélkül a fontosabb szempontok, illetve a hatályos rendezési tervvel kapcsolatban felmerült problémák:
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A településrendezési eszközök elfogadása óta több módosítási eljárás is volt (2007,
2008, 2009), azonban ezek a módosítások mindig csak 1-1 kisebb területet érintően készültek, a szabályozás átfogó vizsgálata nem történt meg. A legutóbbi módosítás óta
majdnem 6 év telt el, ez alatt az idő alatt a város életében több változás is történt, ami a
területfejlesztési koncepcióra is hatással van, a helyi építési szabályzat felülvizsgálata és
ellenőrzése mindenképp indokolt.
A módosítások során a szabályozási terveken átvezetésre kerültek olyan változtatások
is, amelyek rendelettel nincsenek alátámasztva. A későbbi módosításkor azonban a rajzi
munkarészeken ezek a változások részben vagy egészen mégis szerepelnek (mivel a településrendezési terv módosítását ismételten ugyanaz a tervező végezte, a terveken a
korábbi módosítások úgymond „rajtamaradtak” elfogadásuk eredményességétől függetlenül). Ezek következtében – elsősorban a belterületi szabályozási terv – követhetetlenné
és használhatatlanná vált.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát – mely a településfejlesztési koncepcióra épül, és
a hosszabb távú koncepció megvalósításának középtávú ütemezését szolgálja – 4 évente felül kell vizsgálni, az elért eredményeket évente értékelni kell. AZ integrált Városfejlesztési Stratégia aktualizálása elengedhetetlen ahhoz, hogy az Önkormányzat az Európai Unió által támogatott pályázatokon rész vehessen és fejlesztési támogatásokban részesüljön.
A „Széchenyi 2020” tervben kis- és középvállalkozói gazdasági fejlesztési szempontból
Nógrád megye – Pest megyével ellentétben – várhatóan a támogatott régiók között fog
szerepelni. A várakozások már most erősen éreztetik hatásukat, az ipari zöld- esetleg
barna- mezős beruházásra alkalmas területek iránti kereslet az elmúlt időszakban jelentősen nőtt, a befektetők részéről igény lenne beépíthető ipari területekre. A településrendezési terven szereplő, még beépíthető, megfelelő méretű ipari terület szűkös, szükség
lenne a fejlesztési irányok újragondolására. (Üres terület található még az Ipari Parkban
(2 nagyobb megosztható illetve 3 tovább nem osztható telek), illetve néhány telek a
Pusztaszántói út mentén)
A városközpont rehabilitációja és az újonnan épült buszpályaudvar is szükségessé teszi
a városközpontra vonatkozó eddigi szabályozás újragondolását.
A városközponthoz kapcsolódóan a Képviselő-testület szándékában áll a Rétság 209/3-5
és 209/10 helyrajzi számú belterületi földrészletek (piac) telekalakítása. Az elkészült vázrajz és a településrendezési eszköz összhangja nem biztosított. A telekalakítási eljárás
jelenleg nem lefolytatható. A jelenlegi szabályozási terv az érintett területet településközponti vegyes övezetbe sorolja, ahol építmény szabadonállóan helyezhető el, 80%-os beépíthetőséggel és az előírt telekméret minimum 700 m². A Képviselő–testületnek az elképzelése megvalósításának érdekében településrendezési eszközt kell módosítania. A
korábbi, rendezési terv módosítására vonatkozó döntés alapján megkeresett főépítészek
a Piac udvar önálló módosítását nem vállalták, egyöntetű véleményük az volt, hogy a településrendezési tervet komplex módon kell felülvizsgálni. A Piac udvarral (és a buszpályaudvarhoz közel eső területekkel) kapcsolatban gyakorta jelennek meg érdeklődők a
Polgármesteri Hivatalban, akik kereskedelmi tevékenységükhöz keresnek alkalmas ingatlant.
A jelenleg hatályos szabályozás a város területén több helyen figyelmen kívül hagyja a
már kialakult beépítési formákat, nehéz helyzetet létrehozva foghíjbeépítések esetén, lehetetlen beépítési paramétereket diktálva építtetőnek és hatóságnak egyaránt (pl. kiala2
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kult oldalhatáros utcákban új szabadonálló beépítés, tervezett de meg nem valósuló útszélesítések miatt túlzott előkerti méretek, stb. ).
A jogszabályi változások az önkormányzat döntési jogkörébe utaltak több olyan elemet,
amelyekkel kapcsolatban a helyi akarat csak helyi szabályozás és települési főépítész
megléte esetén érvényesülhet (pl polgármesteri véleményhez köthető a reklámtáblák elhelyezése, előírható településképi véleményeztetés, településképi kötelezés, szabályozható a közterület-alakítás). Dönteni szükséges arról, hogy a Képviselő-testület kíván-e
élni a sajátos jogintézmények kialakításának lehetőségével.
Mindezek miatt a településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, szerkezeti
terv, illetve HÉSZ és szabályozási tervek) felülvizsgálata indokolt, illetve szükséges.
Abban az esetben ha a Képviselő-testület a településrendezési eszköz bármilyen mértékű
módosítása illetve felülvizsgálata mellett dönt, az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 6/A §-ának (3) bekezdése alapján megfelelő végzettségű főépítészt kell alkalmazni, és a településrendezési eszközök kidolgozására jogosultsággal rendelkező tervezőt kell megbízni. Az alkalmazás a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) számú Kormányrendeletbe foglaltak alapján ellátható köztisztviselői jogviszonyban vagy megbízási szerződés alapján. Főépítész alkalmazása szükséges a településképi véleményezés, helyi tervtanács jogintézményeinek fenntartásához is.
Mindezeken túl, mára az is igényként merül fel, hogy a településrendezési eszközök a település honlapján megjelenjenek (újonnan készített rendezési terv illetve módosítás esetén
már jogszabályi előírás is az elektronikus rendezési terv és annak közzététele a honlapon.)
2

Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003. (VI. 30.) számú rendelete és annak módosításai
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Jogszabályi háttér
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény
„6. § (1) a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és
védelme érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el.
…
6/A. §(3) a települési önkormányzat (fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az
építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi – a főépítészi
tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.”
A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, különös tekintettel a
következőkre:
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„10. § (1) A települési, a térségi főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő
következő feladatokat:
a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési
megbízás feltételeit és követelményeit,
b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett
egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható
eredményéről,
c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
d)25 szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség
szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési
eszközökről, valamint - amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő
közzétételéről,
h) kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben foglaltakról,
i) előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési
önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészetiműszaki tervtanácsot,
k) nyilvántartást vezet az építészet-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.

(2) A települési, a térségi főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási
programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók
települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.”
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
16. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak:
Az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy
a ) továbbra is változatlan taralommal alkalmazza,
b) módosítja, vagy
c) újat készít
(3) Amennyiben a korábbi módosítások időközi átvezetése nem történt meg, akkor a településszerkezeti tervet legkésőbb az (1) bekezdés b) pontja szerinti módosításkor egységbe
kell foglalni.
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Határozati javaslat
„A”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2015.( …………) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatát nem tartja indokoltnak,
azzal a 2015. évben nem kíván foglalkozni.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2015.( ………..) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításával egyetért.
A felülvizsgálat során csupán az eddig elfogadott módosításokat kívánja felülvizsgálni és
egységes szerkezetbe foglalni (HÉSZ, szerkezeti és szabályozási terv), illetve digitalizált változatban megrendelni, egyéb módosításokat nem kezdeményez.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatára árajánlatot kell kérni mind a főépítészi, mind
a tervezői tevékenységek ellátására. A döntéshez legalább … db árajánlat bekérése szükséges
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Határidő: árajánlat kérésére: ………………………
„C”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2015.( ……….) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításával egyetért.
A felülvizsgálat során az eddig elfogadott módosításokat kívánja egységes szerkezetbe foglalni (HÉSZ, szerkezeti és szabályozási terv), illetve digitalizált változatban megrendelni, továbbá az alábbi területek övezeti besorolását, szabályozását felülvizsgálni, esetleg módosítani:
1. városközpont területe
2. …………………
3. …………………
A részletes településfejlesztési koncepciót a kiválasztott tervezővel, valamint főépítésszel
közösen, az Ő javaslataik figyelembe vételével határozza meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítésére, és lebonyolítására megbízza az alábbi főépítészt / pályázatot ír ki / árajánlatot kér az alábbi főépítészektől…………………
1. …………………
2. …………………
3. …………………
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatára árajánlatot kér az alábbi
tervezőktől:
1. KOVATERV Építész és Informatikai Kft. – 3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11.
2. VÁTI Városépítési Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
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3. KISSTERV Településtervezési Építészeti Szakértői és Mérnöki Szolgáltató Kft. 5350
Tisztafüred, Pék u. 1.
4. …………………
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Határidő: árajánlat kérésére: ………………………
„D”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2015.( ………..) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításával egyetért.
A felülvizsgálat során szükségesnek tartja a település egészére kiterjedő felülvizsgálatot, valamint az elkészült településrendezési eszközök digitalizált változatban történő elkészítését.
A részletes településfejlesztési koncepciót a kiválasztott tervezővel, valamint főépítésszel
közösen, az Ő javaslataik figyelembe vételével határozza meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítésére, és lebonyolítására megbízza az alábbi főépítészt / pályázatot ír ki / árajánlatot kér az alábbi főépítészektől
1. …………………
2. …………………
3. …………………
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatára árajánlatot kér az alábbi
tervezőktől:
1. KOVATERV Építész és Informatikai Kft. – 3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11.
2. VÁTI Városépítési Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
3. KISSTERV Településtervezési Építészeti Szakértői és Mérnöki Szolgáltató Kft. 5350
Tisztafüred, Pék u. 1.
4. …………………
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Határidő: árajánlat kérésére: ………………………

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

Varga Tibor
jegyző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület döntése értelmében Bernáth István elkészítette a 47/2015. /III.27./ számú
testületi határozat alapján a fakivágásokról a szakvéleményt, mely alapján eldönthető, hogy
mely fák kerüljenek kivágásra. Kapcsolódó döntés szükséges, mégpedig annak meghatározása,
hogy hol és milyen fákkal pótoljuk a kivágottakat. (Nem szükséges, hogy ugyanaz a fajta legyen,
de a darabszámnak minimálisan meg kell egyezni.) Úgy gondolom, hogy olyan helyet kell
kijelölni, ahol a jelenlegi problémák nem ismétlődnek meg. A javasolt helyszín: Hunyadi-liget,
illetve a szerviz út és a 2-es út közötti terület. Javasolt fafaj: vérszilva.
Mellékelten csatolom a szakértői véleményt, a kivágandó fákról készült felvételt, mint
helyszínrajzot, továbbá a hozzájáruló nyilatkozatokat.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Rétság, 2015. május
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
-

a 47/2015. (III.27.) testületi határozat, valamint a ez évi testületi anyagok (január,
február, március)

3. Jogszabályi háttér
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-

az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-

346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet

4. Határozati javaslat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2015. (V.22.) KT határozat
A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelten csatolt szakvélemény alapján a
szakvéleményben meghatározott sorrend szerint az alábbi fák kivágásához járul hozzá:…… A
kivágott fákat vérszilva fafajtával kell pótolni egy éven belül az alábbi helyszínen:………
Határidő: 2015. december 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a fák kivágásához nem
járul hozzá. Szükségesnek látja még az alábbi feltételek teljesítését:…….
Határidő: 2015. június 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértés nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság, Templomkert

3 db japánakác kivágása

Rákóczi út melletti park
1 db szomorúfűz és 2 db lucfenyő kivágása

Rákóczi út 57.
4 db lucfenyő kivágása

Nyárfa utcai javaslatok
Nyárfa u. 2. 1 db bibircses nyír kivágása
Nyárfa u. 3. 1 db lucfenyő kivágása
Nyárfa u. – Takarék u. között 1 db bibircses nyír kivágása

Iskola játszótér

4 db fehér akác kivágása

Széchenyi u. 3.
2 db korai juhar kivágása
1 db kislevelű hárs kivágása

Ady Endre u. 7-8-9.
2 db korai juhar kivágása
1 db kislevelű hárs kivágása

Temető
7 db fehér akác kivágása

Orgona köz 2-3.
2 db szúrós luc kivágása
2 db lucfenyő kivágása
3 db korai juhar kivágása

Mikszáth u. – Orgona köz sarka
2 db biberics nyír kivágása
1 db erdeifenyő kivágása

Széchenyi utcai játszótér és környéke
Száraz ágak levágása, fasebkezelés

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita a jegyző általános helyettese
BESZÁMOLÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGJELENTETÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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 közérdekű adatok megjelentetésére a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez
szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 1. számú melléklete ír
elő kötelezettséget.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és rögzítéséről
szóló szabályzatot a Képviselő-testület a 114/2013. (V.24.) Kt. határozatával elfogadta.
Hivatalos honlapunkon kialakításra került a közérdekű adatok menüpont. Feltöltését folyamatosan végezzük, az elmúlt évben jelentős előrelépés történt a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, a frissítést folyamatosan végezzük. A feltöltésekkel igyekszünk, de gyakran más
államigazgatási vagy önkormányzati ügy, az ügyfelek kiszolgálása sürgősebb teendőt jelent
számunkra.
A közadattár karbantartásra szerződésünk fennáll.
A megjelenítéssel kapcsolatban továbbra sincs információnk arra vonatkozóan, hogy mennyire hasznosak a nyilvánosságra hozott adatok, a lakosság nézi-e egyáltalán ezeket.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2014. május 14.

Fodor Rita
a jegyző általános helyettese

1 oldal a 2 oldalból

Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól

2015. 05.22-i Kt. ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:
Fentiekben bemutatva

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól készített beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: ----

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita és Farkas Eszter
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese

2015.ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV ELFOGADÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1) A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
A költségvetési rendelet elfogadásával a képviselő-testület meghatározta az önkormányzat karbantartási és felújítási feladatainak keretének egy részét. A jelentősebb
munkákat azonban rangsorolni kívánja.
Az áprilisi ülésen javaslatokat kértünk képviselőktől a 2015. évi karbantatási terv elfogadásához. Az alábbi javaslatok érkeztek:
Hegedűs Ferenc polgármester: „Javaslom a 2015. évi karbantartási tervbe kerüljön
bele a Radnóti utcára néző, a volt laktanya területéhez tartozó romos épületek lebontása, a földben elhelyezett korábban veszélyes anyagokat tartalmazó tartályokkal
együtt.
A munka külső vállalkozás bevonásával végezhető el. Javaslom árajánlatok bekérését a munka elvégzésére.
A munka elvégzése után látványosan javul az utcakép, megszűnik az évek óta fennálló balesetveszély, a lebontott épületek helyén telkek válnak kialakíthatóvá.”
Mezőfi Zoltán alpolgármester:
„Dr. Szájbely Ernő PVB elnöknek már leadtam saját javaslataimat, nem ismételnék. Az alábbi jelzések érkeztek hozzám a lakosság részéről:
1 Nógrádi 32. szám alatti intgatlan előtti vízelvezetés. Mindenképp külső szakember bevonásával
lehetne a munkaszükségletet felméretni.
2.Kis tornaterem rendbetétele.
3. Jókai-Ady utca sarkán vízelvezetés felülvizsgálata.”

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök és a hozzá érkezett javaslatok:

-

a Városi Művelődési Központ épületében a villanyhálózat teljes felújítása
a Városi Művelődési Központ balesetveszélyes elkopott lépcsőinek felújítása (könyvtárhoz ill. a stúdióhoz felvezető lépcsők)

1 oldal a 5 oldalból

Karbantartási terv

-

2015.05.22 kt ülésére

a Könyvtárban a jelenleg teljesen elkopott linóleum cseréje (ahol lehet, laminált padlóval)
a Könyvtárban az elromlott és jelenleg használhatatlan WC javítása, ahol szükséges,
a lefolyó csövek cseréjének elvégzése
a Városi Művelődési Központ alsó szintjén még felújítatlan helyiségek rendbetétele
a Városi Művelődési Központban a színházterem színpadának és a világítási rendszernek a felülvizsgálata

-

Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének felújítása (az összeállított terv szerint)
Polgármesteri Hivatalban bútorcsere (ahol szükséges)

-

utak kátyúzása (ahol szükséges)
útpadkák igazítása, kövezése (ahol szükséges)
Pusztaszántói út önkormányzati részén vízelvezetés megoldása és kátyúzás
Radnóti u.-tól a Petőfi u.-ig vezető út kövezése
Petőfi u.-ban a bedőlt árkok felújítása, a megsüllyedt burkolati részek kijavítása
a József Attila u.-ban a csatorna nyomvonala mentén megsüllyedt útfelület javítása
a temetőben a felvezető betonút szélének javítása, ahol szükséges, kátyúzása
a 2-es sz. főút és az Általános Iskola előtti park közötti járda aszfaltozása beton szegéllyel és a megfelelő vízelvezetés biztosítása
vízelvezetés lehetőségének megteremtése a MOL kúttal szemben, a Mező u.-i kertek
mögötti területről (buszmegálló kialakításával együtt, vagy anélkül)
a Korányi u.-i játszótér felől a Sas bolt felé vezető gyalogút kövezése

-

a Járóbeteg Szakellátó Központnál a parkolók aszfaltozása, a parkolóba való behajtó
szintbehozása
a Járóbeteg Szakellátó Központ fűtési rendszerének felülvizsgálata és működőképessé tétele

-

400-as pálya rendbetétele

-

labdafogó háló készítése a KRESZ park mellett levő futballpályánál

-

térfigyelő kamerarendszer bővítése

-

a Rákóczi u. 32. sz. alatt levő kis tornaterem felújítása, rendbetétele

-

az Önkéntes Tűzoltó Egyesület végleges elhelyezésének megoldása
a Katasztrófavédelmi Őrs második, speciális tűzoltóautójának megfelelő helyiség
biztosítása
Polgárőrség részére garázs biztosítása
egy új CISZ Ház kialakítási lehetőségének megvizsgálása
a volt Lottózó épületének elbontása

-

A javaslatok közül az alábbi feladatokkal van bejelentési, engedélyeztetési kötelezettségünk:
-

Radnóti utcára néző, a volt laktanya területéhez tartozó romos épületek lebontása, a
földben elhelyezett korábban veszélyes anyagokat tartalmazó tartályokkal együtt.
(300 m3 felett bejelentési kötelezettség van az épületre, állapotfelmérés, technológiai
leírás szükséges. Tartályoknál ha 60 m3-t meghaladó az űrtartalma vagy veszélyes
anyagot tároló volt a tartály, építésfelügyelethez bejelentésköteles, továbbá ha veszé2
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lyes anyag volt benne, akkor az további bejelentési ártalmatlanítási kötelezettséget
jelent – többletköltségekkel.)
-

Kis tornaterem rendbetétele. Az elvégzendő munkától függ, hogy engedélyköteles-e.
A szerkezet megerősítésével nem járó munkafolyamatok, például vakolás, hőszigetelés, vízszigetelés nem engedélyköteles.

-

A Városi Művelődési Központ balesetveszélyes elkopott lépcsőinek felújítása (könyvtárhoz ill. a stúdióhoz felvezető lépcsők) Ha a szekezetet nem érinti, nem engedélyköteles munka. Ha például el kell bontani a lépcsőt és újat építeni, akkor szükséges
az építési engedély.

-

Pusztaszántói út önkormányzati részén vízelvezetés megoldása és kátyúzás. Ha új
elvezetést kell kialakítani, akkor vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. Ha a meglévő
vízelvezetés karbantartásáról van szó, akkor nem szükséges semmilyen engedély.

-

A 2-es sz. főút és az Általános Iskola előtti park közötti járda aszfaltozása beton szegéllyel és a megfelelő vízelvezetés biztosítása. Bejelentésköteles, más teendő nincs.

-

Vízelvezetés lehetőségének megteremtése a MOL kúttal szemben, a Mező u.-i kertek
mögötti területről (buszmegálló kialakításával együtt, vagy anélkül). Buszmegállóval
együtt készülő vízelvezetés esetében a buszmegálló engedélyét kell kiterjeszteni az
árokra is. Ha külön készül a vízelvezetés akkor vízjogi létesítési engedélyt kell kérni.

-

A Járóbeteg Szakellátó Központnál a parkolók aszfaltozása, a parkolóba való behajtó
szintbehozása. Nem engedélyköteles, a közreműködő szervezetet a pályázati feltételek miatt értesíteni szükséges.

-

A Járóbeteg Szakellátó Központ fűtési rendszerének felülvizsgálata és működőképessé tétele. Gépészeti munkák nem engedélykötelesek, ha a kazán elhelyezése miatt pl. falbontás szükséges, akkor kell építési engedély a szerkezeti munkára.

-

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület végleges elhelyezésének megoldása. Építési engedélyköteles.

-

A Katasztrófavédelmi Őrs második, speciális tűzoltóautójának megfelelő helyiség
biztosítása. Építési engedélyköteles.

-

Polgárőrség részére garázs biztosítása. Építési engedélyköteles.

-

A volt Lottózó épületének elbontása. Bontási engedély szükséges. A szomszédos
épület gázvezetéke jelenleg a Lottózó falán található, áthelyezése mindenképp az
önkormányzat feladata lesz. A két épület soros építésű. A bontást követően a szomszédos ház utcafronti falát helyre kell állítani, le kell vakolni.

Az elvégzendő munkafolyomatok elfogadása után, az elvégzendő munkák és becsült értékének ismeretében nem kizárt a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
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2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI
DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA
-

évenkénti karbantartási tervek

3) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
2011. éviCLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól: 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen
1. településfejlesztés, településrendezés
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása

4) HATÁROZATI JAVASLAT
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./20125.( V.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a 2015.évi karbantartási feladattervet
megismerte és az alábbiak szerint elfogadja:
1. Radnóti utcára néző, a volt laktanya területéhez tartozó romos épületek lebontása, a
földben elhelyezett korábban veszélyes anyagokat tartalmazó tartályokkal együtt.
2. Nógrádi 32. szám alatti intgatlan előtti vízelvezetés.
3. Kis tornaterem rendbetétele.
4. Jókai-Ady utca sarkán vízelvezetés felülvizsgálata.
5. A Városi Művelődési Központ villanyhálózatának teljes felújítása.
6. A Városi Művelődési Központ balesetveszélyes elkopott lépcsőinek felújítása (könyvtárhoz ill. a stúdióhoz felvezető lépcsők)
7. A Könyvtárban a jelenleg teljesen elkopott linóleum cseréje (ahol lehet, laminált padlóval)
8. A Könyvtárban az elromlott és jelenleg használhatatlan WC javítása, ahol szükséges,
a lefolyó csövek cseréjének elvégzése
9. A Városi Művelődési Központ alsó szintjén még felújítatlan helyiségek rendbetétele
10. A Városi Művelődési Központban a színházterem színpadának és a világítási rendszernek a felülvizsgálata
11. Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének felújítása (az összeállított terv szerint)
12. Polgármesteri Hivatalban bútorcsere (ahol szükséges)
13. Utak kátyúzása (ahol szükséges).
14. Útpadkák igazítása, kövezése (ahol szükséges).
15. Pusztaszántói út önkormányzati részén vízelvezetés megoldása és kátyúzás
16. Radnóti u.-tól a Petőfi u.-ig vezető út kövezése
17. Petőfi u.-ban a bedőlt árkok felújítása, a megsüllyedt burkolati részek kijavítása.
4
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18. A József Attila u.-ban a csatorna nyomvonala mentén megsüllyedt útfelület javítása.
19. A temetőben a felvezető betonút szélének javítása, ahol szükséges, kátyúzása.
20. A 2-es sz. főút és az Általános Iskola előtti park közötti járda aszfaltozása beton szegéllyel és a megfelelő vízelvezetés biztosítása.
21. Vízelvezetés lehetőségének megteremtése a MOL kúttal szemben, a Mező u.-i kertek
mögötti területről (buszmegálló kialakításával együtt, vagy anélkül).
22. A Korányi u.-i játszótér felől a Sas bolt felé vezető gyalogút kövezése.
23. A Járóbeteg Szakellátó Központnál a parkolók aszfaltozása, a parkolóba való behajtó
szintbehozása.
24.
A Járóbeteg Szakellátó Központ fűtési rendszerének felülvizsgálata és működőképessé tétele.
25. 400-as pálya rendbetétele.
26. Labdafogó háló készítése a KRESZ park mellett levő futballpályánál.
27. Térfigyelő kamerarendszer bővítése.
28. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület végleges elhelyezésének megoldása.
29. A Katasztrófavédelmi Őrs második, speciális tűzoltóautójának megfelelő helyiség
biztosítása.
30. Polgárőrség részére garázs biztosítása.
31. Egy új CISZ Ház kialakítási lehetőségének megvizsgálása.
32. A volt Lottózó épületének elbontása.
A feladatvégrehajtások megkezdése érdekében az alábbi előkészítő munkákat kell elvégezni:
Az előkészítő munkát nem igénylő feladatok végrehajtását haladéktalanul meg kell kezdeni.
Határidő:
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétság, 2015. május 12.

Fodor Rita
jegyző általános helyettese

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

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

Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

A víziközmű üzletrész átruházás
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22.-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!
A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. kéri, hogy a képviselő-testület 92/2014. (IV.18.) döntése
értelmében a Kft. javasolja, hogy az általa (illetve a DMRV által) megelőlegezett Rétség város
vízközműinek vagyonértékelésének költségét az önkormányzat Kft-ben tulajdonolt üzletrészének
névértéken történő átruházásával egyenlítse ki. A vagyonértékelés költsége: 9.375.468.- Ft volt,
az önkormányzat üzletrészének névértéke: 11.960.000.-Ft.
A számokból is kitűnik, hogy a két összeg eltér, amit a mellékelten csatolt levél és szerződéstervezet azzal magyaráz, hogy a névérték gyakorlatilag eltűnt, ezen túl ÁFA fizetési
kötelezettségünk is keletkezhet, bár értelmezésem szerint az Áfáról szóló 2007. évi CXXVII. tv 86.
§ /1/ bek. f.) pontja szerint mentes az adó alól az üzletrész átruházás. Továbbá, amennyiben az
üzletrész nem ruházzuk át, úgy a vagyonértékelést ki kell fizetni. Az üzletrész átruházással a Kftben lévő 8.7 %-nyi tulajdonunk gyakorlatilag megszűnik.
Az üzletrész átruházásának következménye viszont a 9.375.468.- Ft fizetési kötelezettség.
Kérem a képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
-

a 92/2014. (IV.18.) testületi határozat,

-

csatolva a megállapodás tervezet, a kísérőlevél, kivonat a taggyűlési határozatból.
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3. Jogszabályi háttér
-

az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv.

4. Határozati javaslat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2015. (V.22.) KT határozat
A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelten csatolt Üzletrész átruházási és
engedményezési megállapodás megkötéséhez a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel, illetve a DMRVvel hozzájárul, mely szerint a 11.960.000- Ft a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben üzletrészt a DMRV
részére, mint engedményes vevő részére átruházza. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
Határidő: 2015.07.01.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelten csatolt Üzletrész átruházási és
engedményezési megállapodás megkötéséhez a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel, illetve a DMRVvel nem járul hozzá.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

.....................................
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
Szociális étkeztetés a házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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!
2013. évben került elfogadásra a szociális étkeztetés a házi segítségnyújtás szakmai programja.
Az elfogadott program személyi és jogszabályi változások miatt felülvizsgálatra szorult. A felülvizsgálatot elvégeztük, a módosított programot jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.
Fodor Rita
jegyző általános helyettese

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

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK
152/2013.( VI. 11.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: szociális étkezés és házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális étkeztetés a
házi segítségnyújtás feladatok szakmai programjáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező szakmai programokat jóváhagyja.
Határidő: 2013. július 01.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
1 oldal a 3 oldalból

Szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális étkeztetés a
házi segítségnyújtás feladatok szakmai programjáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező szakmai programokat jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS ÉS HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
S Z A K M A I

P R O G R A M J A

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS
SZAKMAI PROGRAMJA
I.
Általános rendelkezések
Rétság Város Önkormányzata, a rászorultak részére személyes gondoskodást
nyújtó ellátást biztosít. A személyes gondoskodás keretében az
alapszolgáltatások biztosítása érdekében szociális alapszolgáltatást működtet.
Fenntartó és Szolgáltató megnevezése: Rétság Város Önkormányzata
Fenntartó és Szolgáltató székhelye: 2651 Rétság Rákóczi út 20.
Ellátási terület: Rétság Város közigazgatási területe
1.) Szolgáltató feladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
62.§ és 63. §-a szerinti alapszolgáltatások nyújtása a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I. 7) SZCSM rendelet szerinti szakmai
tartalommal. Biztosítja az egyes szolgáltatások közötti koordinációt.
Tájékoztatást nyújt az ellátási területen élőknek a településen működő
szociális ellátásokról.
2.) A biztosított alapszolgáltatások:
házi segítségnyújtás
étkeztetés
Az alapszolgáltatást nyújtó egység szakfeladatként működik. A szakfeladat munkáját
Rétság Város Önkormányzatának polgármestere, jegyzője hangolja össze.
Az együttműködés lehetővé teszi a rászorulók helyzetének, korának és egészségi
állapotánakmegfelelő ellátás biztosítását, a különböző ellátási formákban.

3.) Az ellátottak köre:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3.
§ szerinti természetes személyek.
4.) Az ellátottak általános jogai, valamint a szociális szolgáltatást végzők jogai

- Az ellátottnak joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára
tekintettel a teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális
helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás
igénybevételére.
- Az ellátottat semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti az ellátás
során.
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- A Szolgáltatónak a szolgáltatásait oly módon kell végezni, hogy figyelemmel
legyen az ellátott személyeket megillető alkotmányos és emberi jogok
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására.
- Az ellátást igénybe vevőt megilletik a személyes adatainak védelme. Az
ellátott személyes adatai, élettörténete, egészségi állapota, szociális és
anyagi helyzete az ellátás során (adminisztráció és esetmegbeszélés)
bizalmasan kezelendő, betartva az adatvédelemről szóló jogszabályi
előírásokat. Külső információ csak az ellátott vagy törvényes képviselője
írásbeli nyilatkozata alapján szerezhető be, belső információ ugyanilyen
eljárással adható ki.
- A Szolgáltatónak biztosítania kell az ellátott személy önrendelkezési jogát,
mert az ellátott személy saját szükségleteinek meghatározója, döntési joga
van az életminőséget befolyásoló kérdésekben.
- Panasztételi lehetőség: ha az igénybevevő a részére nyújtott szolgáltatással
kapcsolatban hiányosságot észlel, panasszal fordulhat a szolgáltató
ügyintézőjéhez. Ha panaszára nem kap számára elfogadható választ, 15
napon belül írásban a Szolgáltatóhoz fordulhat. Ha a panaszt ezt követően
sem sikerül tisztázni, az ellátott a szolgáltatás működési területe szerint
illetékes
önkormányzat
jegyzőjéhez
fordulhat
vagy/és
panaszai
kivizsgálásában az ellátott-jogi képviselő segítheti.
Az ellátott jogi képviselője, elérhetőségei
Neve: Galyasné Dósa Katalin
Telefon: 20/4899‐654
E-mail: galyasne.katalin@obdk.hu

4.) Az ellátott-jogi képviselő feladatai
‐ megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az
ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, a Szolgáltató
kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
‐ segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással
kapcsolatos kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén
segítséget nyújt a Szolgáltató és az ellátott között kialakult konfliktus
megoldásában,
‐ segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza
megfogalmazásában,
kezdeményezheti
annak
kivizsgálását
a
Szolgáltatónál, segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó kérelmek,
beadványok megfogalmazásában,
‐ intézkedést
kezdeményezhet
a
jogszabálysértő
gyakorlat
megszüntetésére,
‐ amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok
felé,
‐ a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt
megvizsgálhatja.
5.) A szolgáltatásról szóló helyi tájékoztatás
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A szolgáltatás közzétételének módja, formái:
‐ Helyi televízió, Hangadó újság Érdekképviseleti szervek, egyházak és civil
szervezetek tájékoztatása
‐ Háziorvosok tájékoztatása
‐ Polgármesteri Hivatal tájékoztatásai
‐ A szolgáltató honlapja - www.retsag.hu.

II. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
1. A szociális étkeztetés célja:
A szociális étkeztetés célja azon szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg
étkeztetése, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk vagy szociális
helyzetük miatt önmaguk, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan,
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
2. Ellátottak köre:
Idősek, mozgássérültek, hallás- és látássérültek, egyéb fogyatékkal élők.
3. A feladatellátás szakmai tartalma:
Az étkeztetés Rétság Város Önkormányzata (továbbiakban Szolgáltató)
kezelésében lévő, működési engedéllyel rendelkező Napközikonyháról (2651
Rétság, Templom u. 9., továbbiakban Konyha) történik. Az ebédet az ellátott
saját ételhordójában 11 óra 30 perc és 13 óra 30 perc között viheti el.
Azok részére, akik egészségi állapotuk miatt az ebédet nem tudják saját
maguk elvinni, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél igényelhetik a
gépkocsival történő kiszállítást. A kiszállítás térítés ellenében történik. Az
igénybejelentést követően a Szolgáltató tulajdonában lévő gépjárművel a
Konyha dolgozója 11 óra 30 perc és 13 óra 30 perc között kiszállítja az
ebédet.
Az étkezés és az étel kiszállítása munkanapokon, hétfőtől péntekig vehető
igénybe.
Az ellátott saját ételhordóval, kiszállítás esetén legalább két ételhordó
garnitúrával rendelkezik, annak tisztántartásáról gondoskodik.
Az ételt biztosító és szállítást végző Konyha feladata
‐ az étlap összeállítása során az ellátottak köréhez, életkorához illeszkedő
változatos menüsor összeállítása,
‐ az ebéd kimérése, kiadása a szociális étkező ételhordójába,
‐ igénybejelentést követően az ebéd lakásra szállítása,
‐ folyamatos kapcsolattartás az ellátottal, a gépkocsivezetővel és a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportjával,
‐ bárminemű akadályoztatás esetén a polgármester vagy a közvetlen
felettes (csoportvezető) azonnali tájékoztatása, javaslattétel az akadály
elhárítására
4. Az ellátás igénybevételének módja
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik.
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A szolgáltatás igénylésére vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatalban
(2651 Rétság, Rákóczi út 20.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 13,00-17,00,
szerda 8,00-15,30, péntek 8,00 – 11,30) lehet benyújtani. A szolgáltatást az e
célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni. (I/1. számú melléklet)
Az étkezést és igény esetén a kiszállítást, a Szociális Bizottság engedélyezi
és a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján megállapítja az étkezésért
fizetendő térítési díjat. Az étkeztetés engedélyezéséről, a fizetendő napi
térítési díjról értesíti a kérelmezőt. Az ellátást igénylő és a Szolgáltató
megállapodást köt a szociális étkeztetés biztosításáról (I/2. sz. melléklet).
Ebédet lemondani a Konyha élelmezésvezetőjénél személyesen vagy
telefonon (35/350-473) előzetesen, legkésőbb tárgynapon reggel 8,00 óráig
lehet.
Az étkezésben részesülőkről az étkezést biztosító Konyha élelmezésvezetője
étkezési nyilvántartást vezet.
Az étkezési nyilvántartásban szereplő tényleges élelmezési nap és jövedelmi
viszonytól függően a Szociális Bizottság által megállapított napi térítési díj
alapján kiszámított havi térítési díjat az ellátott havonta köteles megfizetni. A
megállapított havi személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátást
igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének, kiskorú igénybevevő
esetén a családban az egy főre jutó rendszeres havi jövedelemnek a 30 %át.
A térítési díjat az előre meghirdetett napokon a Polgármesteri Hivatal
pénztárába kell befizetni, vagy tárgyhó 10. napjáig a 11741031-15451615
számú bankszámlára megfizetni.
5. Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kapcsolat
Az ellátást igénybe vevő rendszeres kapcsolatban van a szociális
ügyintézővel. A szolgáltatást igénybe vevő esetleges problémáival közvetlenül
a szociális ügyintézőhöz fordulhat személyesen, e-mailban vagy telefonon
(szocugy@retsag.hu, 35/550-100/106 Jánosik Gabriella).
6. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők kötelességei
Az ellátott kötelességei:
‐
‐

‐
‐
‐

a jogosultságot igazolni kell, aminek érdekében együttműködik a
szolgáltatóval,
az ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság
feltételeiben való változásról, továbbá minden olyan körülményről,
amely a megállapodásban foglaltak zavartalan teljesítését, illetőleg a
személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul
tájékoztatja a szociális ügyintézőt,
ellátása érdekében együttműködik a Szolgáltatóval és a Konyhával,
a havi térítési díjat határidőre megfizeti,
amennyiben két hónapot meghaladó térítési díj tartozást halmoz fel,
tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ellátást szünetelteti

A Szolgáltató kötelességei
A Szolgáltató köteles:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

a törvényben megfogalmazottak szerint az ellátást biztosítani,
az ebéd készítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket
biztosítani,
a beérkezett kérelmeket 30 napon belül elbírálni,
a változások bejelentését tudomásul venni,
a térítési díjak összegét évente egy alakalommal felülvizsgálni,
az ellátottal együttműködni,
amennyiben olyan információ jut tudomására, mely az ellátottat tartósan
érinti és a felmerült problémát saját szociális rendszerén keresztül
kezelni nem tudja, a hozzátartozót, a hozzátartozó elzárkózását
követően az ellátottjogi képviselőt tájékoztatni.
a Konyha dolgozói az ellátott edényzetét megvizsgálni, amennyiben az
nem felel meg a tisztasági feltételeknek az ételkiadást megtagadni,

III. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1.) A házi segítségnyújtás célja:
A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók
önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse és
szükségleteiknek megfelelően, egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást
nyújtson a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében.
Feladatai:
A házi segítségnyújtás feladata segítséget nyújtani az ellátást igénybe
vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának
megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával,
fejlesztésével biztosított legyen. További feladat az ellátott fizikai, mentális és
egészségügyi állapotának hosszú távon történő megőrzése.
A házi segítségnyújtás feladatellátása során segíti az ellátottat abban, hogy
hosszú távon saját környezetében, életkorának megfelelően, egészségi
állapotának szinten tartásával élje mindennapjait.
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok
ellátása,
közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiénés megtartásában,
közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való
kapcsolattartásában,
segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
kialakulásának
megelőzésében,
a
kialakult
veszélyhelyzet
elhárításában,
az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális
ellátásokhoz való hozzájutásban,
az előgondozást végző személlyel való együttműködés,
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‐

szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítése.

A házi segítségnyújtó szolgálat a helyi intézményekkel igyekszik jó kapcsolatot
ápolni, a generációk közötti együtt működést erősíteni.
Az ellátottaink érdekeit szolgáló intézményekkel (pl. szakrendelések, gyógyszertár) is
jó kapcsolatot ápolunk a komplexebb probléma megoldása érdekében.
A házi segítségnyújtás kapcsán a gondozónők személyes vagy telefonos
megkereséssel napi munka kapcsolatban állnak:
- a helyi önkormányzattal
- Képviselő testülettel
- Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálattal
- Háziorvosi szolgálattal
- Védőnővel
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalával
- A megyében és a régióban működő több szakosított ellátást nyújtó intézménnyel

2.) Az ellátottak köre, demográfiai, szociális mutatók:
Rétság városban lakóhellyel rendelkezők és életvitelszerűen Rétság városban
élők jogosultak az ellátásra.
Ellátásra jogosultak azok a személyek, akik
‐
‐
‐
‐
‐

időskorúak és önmaguk ellátására saját erőből nem képesek,
pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik
állapotukból eredően az önálló életvitelhez segítséget igényelnek,
egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek,
akikről a hozzátartozóik gondoskodni nem vagy csak részben képesek;
akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük
fenntartásához.

Rétság városának összlakossága 2014. december 31-jén: 2845 fő.
Ebből aktív korú
0-18 év közötti: 513 fő,
19-62 év közötti: 1862 fő,
62 év feletti 470 fő
Jól mutatja a település szociális helyzetét a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők száma, amely 120 fő.
Rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2015. március 1-ig 4 fő
volt, 54 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesült, 27 főnek pedig
közfoglalkoztatás, illetve más egyszerűsített foglalkoztatás miatt szünetelt az
aktív korúak ellátása.
Az időskorú lakosság kb. 70%-a kisnyugdíjas és egyedülálló.
A célcsoport ellátási szükségletei
Házi segítségnyújtás keretein belül jelenleg 18 fő ellátott veszi igénybe a
szolgáltatást. Az ellátottaink közül 17 % igényel szociális étkeztetést is.
Meleg ételt az ellátottak 28 %-a igényel a szociális étkezés igénybevételével,
valamint más vendéglátóhelyről történő étkezés igénybevételével, melyeknek
házhozszállítását a gondozónők végzik.
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Az ellátottak a gondozónőktől segítséget kérnek a háztartásuk, személyi
higiénés igényeinek kielégítéséhez.
Fizikai segítségnyújtás legtöbbször az ebéd házhoz szállításából,
feltálalásából,
egészségügyi
problémák
intézéséből,
bevásárlásból
ügyintézésből áll, de vannak, akik takarítást, mosást, mosdatást, pelenkázást,
injekciózást igényelnek.
Az elmagányosodás megelőzését, a depressziós állapot kialakulását
ellátásainkkal tudjuk enyhíteni. Szívesen veszik a vérnyomás, pulzus és
vércukor ellenőrzéseket.
Rendszeres igény mutatkozik a beszélgetésre, pszichés gondozásra.
A rendszerszemlélet alkalmazásakor a család tehermentesítését is végezzük.
A városra jellemző, hogy sok idős ember gyerekei elköltöznek a településről
és csak ritkábban látogatják őket, ami miatt külső társas kapcsolati igényükre
a gondozónőkön keresztül kaphatnak megoldást.
3.) A feladatellátás szakmai tartalma
A házi segítségnyújtás a szakorvosi és háziorvosi ellátás előírásait figyelembe
véve, az ellátott gondozási szükségleteit előtérben tartva látja el feladatát. A
feladatellátás az ellátottak gondozási szükségletei szerint differenciált
szolgáltatást biztosít. Ennek keretében a Szolgáltató biztosítja az ellátott
alapvető gondozását, ápolását. A házi szociális gondozó közreműködik az
önálló életvitel fenntartásában, az ellátott lakókörnyezetének higiénés
körülményeinek megtartásában, szükség esetén kialakításában. Fontos
feladata továbbá a vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, kialakulását
követően azok megszüntetése. Az ellátás során a gondozónő közreműködik
az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, különösen a bevásárlás,
takarítás, mosás, orvos által előírt alapvető gondozási, ápolási feladatok
ellátásában. Segítséget nyújt az ellátott környezetével való kapcsolattartáshoz
és a szükséges szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutáshoz.
A házi segítségnyújtás egyéni gondozási terven alapul. A gondozási terv
összeállításában figyelembe kell venni a kezelőorvosok, a család és az ellátott
igényeit egyaránt. A gondozási tervet szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal felül kell vizsgálni.
A házi segítségnyújtás tevékenységet az Önkormányzat két fő szakképzett
közalkalmazotti státuszú dolgozó közreműködésével látja el.
A gondozók munkanapokon, munkaidőben, 8,00-16,00 óráig állnak a
gondozottak rendelkezésére.
A helyettesítésről a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik.
A gondozottak és a gondozók közötti kapcsolatnak a bizalomra kell épülnie és
biztonságérzetet kell teremtenie.
A feltételek kialakulásának érdekében a gondozók munkájuk során tartósan
azonos gondozotti kört látnak el.
4.) A szolgáltatás igénybevételének módja, menete, feltételei
Az ellátás igénybevételének módja önkéntes, a jogosultság megállapítása
kérelemre történik.
A kérelmet az ellátás igénylője, ha cselekvőképtelen, akkor törvényes
képviselője terjeszti elő.
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A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselőjének
beleegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem
korlátozta, - önállóan terjeszti elő.
Az ellátottak maguk határozzák meg, hogy a szolgáltató által nyújtott
szolgáltatások köréből mire és milyen időtartamban tartanak igényt.
A házi segítségnyújtás esetén az előgondozást végző a gondozási szükséglet
megállapítására vonatkozó eljárásról tájékoztatást nyújt.
A gondozó kötelessége segíteni a gondozási szükséglet felmérésének
elvégzését.
Az igénybejelentés menete
a) Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Az
ellátás iránti kérelmet a szakmai program II/1. számú mellékletében szereplő
nyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjénél vagy a gondozónőnél lehet benyújtani. Az igényléshez be kell
nyújtani a szakmai program II/1. számú mellékletében szereplő orvosi igazolást.
A házi segítségnyújtást a Szociális Bizottság engedélyezi és a vonatkozó
önkormányzati rendelet alapján megállapítja a fizetendő térítési díjat. Az ellátás
igénybevételét megelőzően megtörténik az igénylő jövedelmének vizsgálata
(szakmai program II/4. mellékletében szereplő nyomtatvány segítségével),
melyről igazolás kerül kiadásra.
b) A kérelem benyújtását követően a jegyző által felkért szakértő
egyszerűsített előgondozást végez az igénylőnél (a szakmai program II/2.
számú mellékletében szereplő nyomtatvány segítségével), melynek során
tájékozódik az ellátást igénybe vevő személy életkörülményeiről, egészségi
állapotáról, szociális helyzetéről, a megfelelő személyre szabott szolgáltatás
biztosítása érdekében.
c) Az előgondozás során vagy azt követően az igénylő tájékoztatást kap az
ellátás
igénybevételének
feltételeiről
(rendszerességéről,
módjáról,
tartalmáról, személyi, tárgyi, anyagi feltételeiről).
d) Az alapszolgáltatást igénylő személy az ellátás kérelmezésekor írásban
nyilatkozik arról, hogy igénybe vesz - e más szolgáltatónál, intézménynél
valamilyen alapszolgáltatást (II/3. számú melléklet). Házi segítségnyújtást
kérelmezők esetében szükséges a gondozási szükséglet megállapítása. A
gondozási szükséglet vizsgálata az egyszerűsített előgondozás során a
kérelmező lakóhelyén történik, a magánszféra tiszteletben tartásával kizárólag
a jogszabályban meghatározott szempontok vizsgálatára kiterjedően. A
gondozási szükségletet a jegyző által felkért szakértő végzi el a szolgáltatás
iránti kérelem alapján, melyről határozatlan ideig érvényes igazolást állít ki. Ha
a szolgáltatást igénylő személy (törvényes képviselője) a gondozási
szükséglet vizsgálatának eredményét vitatja, a gondozási szükséglet
felülvizsgálatát az ellátási kérelemről szóló döntésnek az Szt. 94/A. §. (3)
bekezdése vagy az Szt. 94/D. §. szerinti felülvizsgálata során, egyéb esetben
a szociális szolgáltatás iránti kérelemről szóló döntés meghozatalát
megelőzően a fenntartónál kérheti. A fenntartó a felülvizsgálatba köteles
bevonni olyan személyt, aki rendelkezik a szakképzett szociális gondozókra
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vagy vezető gondozókra jogszabályban meghatározott képzettséggel, és a
gondozási szükséglet vizsgálatában nem vett részt. Ha az igénylő a
lakóhelyen történő vizsgálat lefolytatását nem teszi lehetővé, a szakértő, a
gondozási szükséglet mértékének megállapítását mellőzi, erről az ellátást
igénylőt írásban tájékoztatja.
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a
gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a házi gondozást nyújtó
szolgáltató képviselője tájékoztatja az igénybe vevőt az idősotthoni elhelyezés
lehetőségéről. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a kérelmező igénylése esetén
ne kellene biztosítani házi segítségnyújtást.
A Szolgáltató az adatok kezelésében a jogszabályokban rögzített
adatvédelmi előírások alapján jár el. Az adatok kezeléséről az ellátottat
tájékoztatni kell és nyilatkozatát erre vonatkozóan ki kell kérni.
5.) Gondozási terv
A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási
tervet kell készíteni. Amennyiben a háziorvos véleménye alapján ápolási
feladatok ellátása is szükséges, a gondozási terv ápolási tervvel egészül ki.
A gondozási terv egyénre szabottan határozza meg a szolgáltatást igénybe
vevő állapotának megfelelő gondozási, ápolási, fejlesztési feladatokat és azok
megvalósításának módszereit. A gondozási tervet a szolgáltatás igénybevételét
követően egy hónapon belül kell elkészíteni, és évente – jelentős
állapotváltozás esetén annak bekövetkeztekor – értékelni, szükség esetén
módosítani kell. Az igényekben vagy az állapotban történő bármilyen változást a
személyi segítő vagy az igénybe vevő jelzi a Szociális Bizottságnak, aki a
szükségletekhez igazítja a feltételeket, illetve a szociális ügyintézőn keresztül
tájékoztatást ad a szükséges szolgáltatásokról.
Az egyéni gondozási terv tartalmazza
-

az ellátott személy fizikai, mentális állapotának helyzetét,
az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt
feladatokat, azok időbeli ütemezését,
az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit.

Az ápolási terv tartalmazza
-

az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának leírását,
az ápolási tevékenység részletes tartalmát,
az ellátást igénybe vevő önellátó képességének visszanyeréséhez
szükséges segítő tevékenységet,
az ápolás várható időtartamát,
szükség szerint más formában biztosítandó ellátás kezdeményezését
(ápolóotthoni elhelyezését, fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezést stb.).

Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az ellátott háziorvosa folyamatosan
figyelemmel kíséri.
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Az ellátásban részesülő személlyel közvetlenül foglalkozó szakember
folyamatosan figyelemmel kíséri és elősegíti az egyéni gondozási tervben
meghatározottak érvényesülését. Az egyéni gondozási tervet évente felül kell
vizsgálni.
6.) Az ellátotti jogviszony megszűnése és megszüntetése
A Szolgáltató és az ellátást igénybe vevő a II/6. számú melléklet szerint megállapodást
köt a házi segítségnyújtásról.
Az ellátotti jogviszony megszűnése:
- ha az ellátott tartósan nem veszi igénybe a szolgáltatást,
- ha az ellátott írásban kérelmezi a szolgáltatás megszűnését,
- az ellátott halála esetén.
Az ellátotti jogviszony megszűntetése:
- ha a gondozás során probléma merül fel,
- más szolgáltatás válik indokolttá

7.) Térítési díj adatok
a) Az ellátott a szolgáltatás igénybevételéért térítési díjat köteles fizetni.
b) A gondozás térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete.
c) A szolgáltatás intézményi térítési díját a fenntartó rendeletben, évente egyszer
állapítja meg.
d) A szociálisan nem rászorult személyek esetében a térítési díj megállapítása a
Szociális Bizottság döntése alapján történhet, egyéni elbírálás alapján.
8.) A személyi térítési díj megfizetésének szabályai
a) A
térítési
díj
megállapításához
jövedelemigazolás
szükséges.
Az ellátott, illetve törvényes képviselője a végzett tevékenységet minden nap
a gondozó által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja. A
gondozási napló képezi az ellátásért fizetendő térítési díjak számításának
alapját.
b) Azon esetekben ahol, és amennyiben az aláírás az ellátott által nem
megvalósítható, úgy a megállapodáshoz csatolni kell egy meghatalmazást,
amely tartalmazza azon személyek nevét és aláírását, akik a teljesítést
igazolhatják.
c) A térítési díj fizetése – ellátott döntése szerint - készpénzfizetési számlával,
banki átutalással, vagy a Szolgáltató pénztárába való készpénzbefizetéssel,
vagy a 11741031-15451615 számlára befizetéssel utólag történik.
d) Folyamatos ellátás esetén a térítési díjat az ellátottal egyeztetve egy
összegben kell kifizetni a teljesített naptári hónap lezárását követő hónap 10.
napjáig.
e) A házi segítségnyújtás esetében megállapított személyi térítési díj nem
haladhatja meg az ellátást igénybe vevő személy rendszeres havi
jövedelmének, - kiskorú igénybevevő esetén a családban az egy főre jutó
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rendszeres havi jövedelemének 30 %-át, ha házi segítségnyújtás mellett
étkezést is biztosítanak. Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt az ellátottat,
aki rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.
f) A Szolgáltató a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásban
értesíti a gondozottakat a változást megelőzően 30 nappal.
9.) A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja
‐ Helyi televízió, Hangadó újság, Érdekképviseleti szervek, egyházak és civil
szervezetek tájékoztatása
‐ Háziorvosok tájékoztatása
‐ Polgármesteri Hivatal tájékoztatásai
‐ A szolgáltató honlapja - www.retsag.hu.
11.) A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás
1.) A szociális szolgáltatást végzők - személyi segítők - az általuk ellátott

személyekkel rendszeres, napi kapcsolatban vannak. Az ellátott személlyel,
hozzátartozójával vagy törvényes képviselőjével a Szolgáltató munkatársai
kapcsolatot tarthatnak személyesen a Szolgáltató irodahelyiségében vagy,
telefonon, ill. írásban.
2.) A Szolgáltató feladata, hogy valamennyi ellátottal személyes kapcsolatot
teremtsen, majd folyamatosan kapcsolatot tartson. Ennek módja lehet
telefonon történő tájékozódás, probléma esetén vagy egyéb kérésre, ill.
bejelentésre történő kérés, személyes felkeresés.
3.) A gondozási tervek értékelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően
történik, ennek érdekében a Szolgáltató kötelezettsége a személyes kapcsolat
kezdeményezése.
12.) Az ellátottak és Szolgáltató kötelességei
a) Az ellátott kötelességei:
-

-

a jogosultságot igazolni kell, aminek érdekében együttműködik a
gondozási szükséglet vizsgálatával kapcsolatos folyamatban,
az ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben
való változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a
megállapodásban foglaltak zavartalan teljesítését, illetőleg a személyi
térítési díj fizetési kötelezettségét érinti, haladéktalanul tájékoztatja a
Szolgáltatót,
ellátása érdekében együttműködik a segítési feladatra kijelölt személlyel,
tájékoztat az ellátását befolyásoló, Szolgáltatót is érintő változásokról,
véleménynyilvánításával segíti a Szolgáltató munkáját,
ha ellátott a részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatban hiányosságot
észlel, panasszal fordulhat a Szociális Bizottsághoz, az ellátottjogi
képviselőhöz, az Érdekképviseleti Fórumhoz. Amennyiben a panaszt tevő
a megtett intézkedéssel nem ért egyet, a panasszal a Szolgáltatóhoz lehet
fordulni.

b) A Szolgáltató köteles:
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-

A problémák megbeszélésére soron kívül lehetőséget biztosítani.
A panaszügyek kivizsgálását azonnal megkezdeni.
Írásban tett panaszbejelentést - a probléma kivizsgálását követően
azonnal (de legkésőbb 5 napon belül) - írásban megválaszolni, az
ellátottak által - akár szóban, akár írásban - tett panaszbejelentésről a
fenntartót tájékoztatni.
13.) Jogvédelem

Az ellátottak jogvédelme:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást igénybe vevő ellátottnak
joga van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a
szociális intézmény által biztosított teljes körű ellátásra.
Az alap- és nappali ellátásban részesülők számára az igénybe vett ellátáshoz
kapcsolódó, az 1993. évi III. törvényben meghatározott általános vagy
speciális jogokat is biztosítani kell.
Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve a
törvény felhatalmazása alapján készült kormányrendeletben meghatározott
esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni.
Az ellátást igénybevevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az
ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.
A Szolgáltató köteles biztosítani, hogy az ellátás során az ellátott egészségi
állapotával, személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos
információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne
szerezhessen tudomást, különös figyelemmel az ellátást igénybe vevő
szociális rászorultságának tényére.
Szolgáltatást végzők jogai:
A szociális ágazatban foglalkoztatott munkavállalók számára biztosítani kell a
munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, a megfelelő munkavégzés
körülményeit, hogy tiszteletben tartsák emberi méltóságukat, személyiségi
jogaikat és elismerjék munkájukat.
Ezen kívül biztosítani kell a jogszabályban rögzített jogok gyakorlását, a
munkavégzés feltételeinek javítására irányuló javaslatok előterjesztését,
valamint az intézmény által előírt és javasolt szakmai továbbképzéseken,
tanfolyamokon, tanulmányi úton való részvételt.
A dolgozó munkája során köteles betartani a szociális munka etikai kódexének
előírásait.
A dolgozók jogállása:
A gondozónők közvetlen felettese a Pénzügyi és szolgáltatási Csoport
vezetője, a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az Önkormányzat hatályos SzMSz-e 2 fő gondozói státuszt engedélyez.
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A dolgozók képesítésének előírásait az 1/2000. (I. 7.) számú SzCsM rendelet
3. számú melléklete tartalmazza.
A dolgozók közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek, akik a munkaköri
leírásban foglaltak alapján végzik tevékenységüket.

Rétság, 2015. május 6.

Hegedűs Ferenc
polgármester

A szociális alapszolgálatás szakmai programját Rétság Város Önkormányzat
Képviselő-testülete ……./2015. (V. 22.) KT. határozatával jóváhagyta.

Dr. Varga Tibor
jegyző
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I/1. számú melléklet

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete
Szociális Bizottsága
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Tel: 35/ 550-100

KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
I.
1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név: ......................................................................................................................................................
Születési név: .......................................................................................................................................
Anyja neve:............................................................................................................................................
Születési helye, időpontja:.....................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
Lakóhelye: ............................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................
Állampolgársága:...................................................................................................................................
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: ..............................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..................................................................................................
Tartásra köteles személy
a) Neve:
b) Lakóhelye:
c) Telefonszáma:
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
a) Neve:
b) Lakóhelye:
c) Telefonszáma:
Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma:..................................
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:
Milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását:.................................................
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: ..........................................
Az étkeztetés módja:
Helyben fogyasztás
Elvitellel
Kiszállítással:
Alulírott .................................................................... nyilatkozom,
hogy
más
szolgáltatónál,
intézménynél szociális alapszolgáltatást (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, nappali ellátás) nem veszek/ igénybe veszek. (megfelelő aláhúzandó)
Más szolgáltató megnevezése: .............................................................................................................
Szolgáltatás megnevezése:...................................................................................................................
Dátum:

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő)aláírása

II.
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Jövedelemnyilatkozat étkeztetés igényléséhez
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Név: .......................................................................................................................................
Születési név: ........................................................................................................................
Anyja neve:.............................................................................................................................
Születési helye, időpontja:......................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakóhelye: .............................................................................................................................
Tartózkodási helye: ...............................................................................................................
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitel szerűen tartózkodik)
Telefonszám(nem kötelező megadni): ..................................................................................
Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos
személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más
személy vállalja – e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak)
igen – ebben az esetben a Jövedelemnyilatkozat további részét és a „III.
Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni
nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
szellemi és más önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Egyéb jövedelem
Önkormányzatok és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Összes jövedelem
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Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi
adatok:

A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

Nettó összege

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Egyéb jövedelem
Önkormányzatok és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
Összes jövedelem

A család létszáma: ……. Fő
Az ellátást igénybe vevő kiskorú
Közeli hozzátartozók
neve

Rokoni kapcsolat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Összesen:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat
egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során
történő felhasználásához.

Dátum: .......................................

Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő)aláírása
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I/2. számú melléklet
Szám:

/201..

MEGÁLLAPODÁS
Szociális étkeztetés biztosításáról
mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) mint
szolgáltatást nyújtó – képviseli Mezőfi Zoltán polgármester, másrészt, mint ellátást igénybe
vevő:
Név: ...........................................................................
Születési név: ...........................................................
Anyja neve:................................................................
Születési hely, idő: ....................................................
TAJ szám: .................................................................
Lakcím:......................................................................
Szám alatti lakos (továbbiakban ellátott) illetve a nevében eljáró törvényes képviselő,
Név: ...........................................................................
Születési név: ............................................................
Anyja neve:................................................................
Születési hely, idő: ....................................................
Lakcím:......................................................................
(továbbiakban törvényes képviselő) között, az alulírott helyen és az alábbi feltételekkel:

A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást igénybevevő ……………..-én beadott,
…………….. számú kérelme alapján a szolgáltató az étkeztetést …………….. időponttól,
…………………………… településen ………………………….határozatlan időtartamra
biztosítja.
A szolgáltató, az étkezést (egyszeri meleg ebéd), az igénybevevő kérése szerint: helyben
fogyasztással, elvitellel/ lakásra szállítással biztosítja.
A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok

Intézményi térítési díj
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény 114. §-a
szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Rétság Város Önkormányzat Napközi konyhája által előállított napi egyszeri meleg étel
önköltsége: (598),-Ft.
Az étkezés intézményi térítési díja, melyet a szolgáltatást fenntartó önkormányzat évente
egyszer állapít meg, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás
különbözete.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.26.) önkormányzati
rendelete alapján az étkeztetés intézményi térítési díja : (474),-Ft/fő/nap.
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Személyi térítési díj
A szociális alapszolgáltatás – étkeztetés – személyi térítési díjának megállapításánál az
1993. évi III. törvény 116.§ (1) bekezdése szerint értelmében a szolgáltatást igénybe
vevő személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy
főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell megvizsgálni.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a
szociálisan rászorult igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének, kiskorú
igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30 %-át.
A térítési díj felülvizsgálata évente két alkalommal történhet, melynek során a szolgáltató
köteles értesíteni a szolgáltatást igénybe vevőt, a megállapított új személyi térítési díj
összegéről.
A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új
személyi térítési díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot
megelőző időszakra.
Ha a jogosult az ellátást betegség, vagy más okból nem kívánja igénybe venni, a
távolmaradást legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell
jelentenie.
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége
alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a
távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogosult az étkezés igénybe vételéért, Rétság
Város Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete, illetve a Szociális
törvény alapján számított személyi térítési díjat egy összegben tárgyhót követő hónap 15-ig
fizeti Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) Pénztárába kell befizetni,
vagy a 11741031-15451615 számú számlájára megfizetni.
A személyi térítési díj összege a megállapodás megkötésének időpontjában, Rétság Város
Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete szerint:
ebéd:

………….. Ft/nap

A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vett rendszeres havi jövedelem, kiskorú
igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem:
……………………..Ft.

Az ellátás megszűnése:
•

A megállapodásban rögzített ellátás megszűnik:
-

a kötelező önkormányzati feladat más szerv részére történő átadásával,
az ellátott halálával,
a határozott idejű szolgáltatás esetén, a megjelölt időtartam lejártával,
a jogosult intézménybe történő elhelyezése esetén,
a jogosult illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján,
a szolgáltatást igénybe vevő két havi személyi térítési díj fizetési
kötelezettségének nem tesz eleget és tartozását a szolgáltató felszólítását
követően sem rendezi

Az ellátás megszüntetéséről a szolgáltató írásos értesítést küld.
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Felmondási idő 15 nap, kivéve, ha az ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal
vagy meghatározott időponttól kéri az ellátás megszüntetését.
Ha a szolgáltatást nyújtó által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult illetve törvényes
képviselője nem ért egyet az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a
Szolgáltatóhoz fordulhat.

Panaszok kezeléséről
Az ellátott (vagy törvényes képviselője) panaszával a szolgáltatóhoz fordulhat. Amennyiben
az ügyintéző a panasz írásos benyújtásától számított 15 napon belül nem vizsgálja ki a
panaszt, úgy az igénylő a Szociális Bizottsághoz fordulhat.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás útján
kívánják rendezni.
Az ellátottat a panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti.

Személyes adatok kezeléséről
A szolgáltatást nyújtó az ellátott adatait az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján
nyilvántartja. Az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló, 2011. évi CXII. törvény valamint az 1993. évi III. törvény előírásainak megfelelően
titkosan kezeli.

Adatváltozások bejelentéséről
Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi
viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül a szolgáltatót értesíteni.

Egyéb rendelkezések
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1993. évi III.
törvény, a 29/1993. (II.17.) sz. Kormányrendelet, a 9/1999. (XI.24.) sz. SZCSM. rendelet és
az 1/2000. (I.7.) sz. SZCSM rendelet az irányadó.
A felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben
megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.

Az ellátást igénybe vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti,
önkormányzatnál, illetve ellátónál a szociális étkezést nem veszi igénybe.

hogy

Dátum:

_____________________________________________
Ellátott/ Ellátott törvényes képviselője
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______________________
Polgármester

más

II/1. számú melléklet
Kérelem a házi szociális gondozás ellátás igénybevételéhez

1. Az ellátást igénybe vevő adatai:
Név: ............................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................
Anyja neve:.................................................................................................................................
Születési helye, időpontja:..........................................................................................................
Lakóhelye: ..................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ....................................................................................................................
Állampolgársága:........................................................................................................................
Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása: ...................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele: ........................................................................................
Tartásra kötelezett személy:
a) neve: ……………………………………………………….. Telefonszáma:
…………………………………………………………….
b) lakóhelye: ...............................................................................................................................
Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének)
a) neve: ……………………………………………………….. Telefonszáma:
…………………………………………………………….
b) lakóhelye: ...............................................................................................................................
Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: .......................
Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: .........................................................................
A kért szolgáltatást
□ határozott időre ………………….. naptól …………………… napig kéri
□ Határozatlan időre kéri.
Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását:................................................................
□ hétfő
□ kedd
□ szerda
□csütörtök
□
péntek
Milyen típusú segítséget igényel:
segítség a napi tevékenységek ellátásában
bevásárlás, gyógyszerbeszerzés
személyes gondozás
egyéb, éspedig

□
□
□
□

Kelt, Rétság, ....................................................

………………………….………………………………………..
az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása
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EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ IGAZOLÁS
(a háziorvos, kezelőorvos tölti ki)

Név (születési név): ………………………………..………………………………………
Születési hely, idő: ………………………………………………….……………………
Lakóhely: …………………………………………………………….……………………...
Társadalombiztosítási Azonosító Jel: …………………….……………………………......
1. Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és
nappali ellátás (idős, fogyatékos demens személyek részére) igénybevétele esetén
(házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében az 1.1. pontot nem kell
kitölteni):
1.1. önellátásra vonatkozó megállapítások:
önellátásra képes
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

részben képes

segítséggel képes

szenved-e krónikus betegségben:
fogyatékosság típusa (hallássérült, látássérült, mozgássérült, értelmi sérült) és mértéke:
rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e:
gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges-e:
szenvedett-e fertőző betegségben 6 hónapon belül:
egyéb megjegyzések:

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételére vonatkozóan igazolom, hogy
egészségi állapota alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása
indokolt

nem indokolt

3. Átmeneti elhelyezés (az éjjeli menedékhely kivételével), ápolást-gondozást nyújtó,
rehabilitációs intézmények, lakóotthon esetén
3.1. esettörténet (előzmények az egészségi állapotra vonatkozóan):
3.2. teljes diagnózis (részletes felsorolással, BNO kóddal):
3.3. prognózis (várható állapotváltozás):
3.4. ápolási-gondozási igények:
3.5. speciális diétára szorul-e::
3.6. szenvedélybetegségben szenved-e:
3.7. pszichiátriai megbetegedésben szenved-e:
3.8. fogyatékosságban szenved-e (típusa, mértéke):
3.9. idősotthoni ellátás esetén demenciában szenved-e:
3.10.
gyógyszerszedés gyakorisága, várható időtartama (pl. végleges, időleges stb),
valamint az igénybevétel időpontjában szedett gyógyszerek köre:
4. A háziorvos (kezelőorvos) egyéb megjegyzései:

Dátum:

Orvos aláírása:

P. H.

(szükség esetén külön melléklet csatolható az igazoláshoz)
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II/2. számú melléklet

Egyszerűsített előgondozási adatlap
Felvétel helye:
Felvétel ideje:
1. Az ellátást igénybevevő adatai:
Név
Lakcím
2. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:

a.) mozgásképesség

b.) érzelmi állapot

c.) segédeszköz használata
d.)
szenzoros
funkciók
(hallás, látás, szaglás, ízérzés)
e.)
magatartás,
kommunikációs készség:
3. Egyéb megjegyzések az ellátással kapcsolatban

Dátum:……………………………………….

……………………………………………….
előgondozást végző személy
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II/3.

számú melléklet

Nyilatkozat más szolgáltatónál igénybevett alapszolgáltatásról

Alulírott
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
Anyja neve:...............................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................
Lakcím:
település……………….……..….utca/házszám:……….…………….ir.szám…………….
(itt azt a lakcímet vagy tartózkodási címet kell megjelölni, ahol a kérelmező
életvitelszerűen tartózkodik),
mint kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a jelen
kérelmemben foglalt házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás
kérelmezésekor
……………………………………………
szolgáltatónál étkeztetés,
……………………………………………
szolgáltatónál házi segítségnyújtás,
……………………………………………
szolgáltatónál jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,
……………………………………………
szolgáltatónál közösségi ellátások,
……………………………………………
szolgáltatónál támogató szolgáltatás,
…………………………………….…….
szolgáltatónál nappali ellátás
alapszolgáltatást igénybe veszem.

……………………………, 20……………………………

………………………………………
kérelmező
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II/4.

számú melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................
Anyja neve:...............................................................................................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................................................
Lakóhely:……………………………………………………………………………………………
Tartózkodási
hely:…………………………………………………………………………………..
(itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)

Telefonszám (nem kötelező megadni):………………………………………………………..……
Az 1993. évi III. törvény 117 / B § - a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal
azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat
megfizető más személy vállalja – e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges
vállalásnak):
□ igen ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III.
Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni,

□ nem
Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelő, szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
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Nettó összege

Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelemi adatok:

A család létszáma: ……….. fő

Munkaviszon
yból és más
foglalkoztatá
si
jogviszonyból
származó

Társas és
egyéni
vállalkozásból,
ősterelői, illetve
szellemi és
más önálló
tevékenységből
származó

Táppénz,
Gyermekgondozási
támogatások

Önkormányz
at és
munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás
és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jövedelem

ellátást igénybe vevő kiskorú
A közeli
hozzátartozók
neve, születési
ideje

Rokoni
kapcsolat

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
ÖSSZESEN:

(szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat
egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során
történő felhasználásához.
Dátum: ………………………………………….
……………………………………………………
Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása
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II/5.

számú melléklet

NAPI GONDOZÁSI NAPLÓ - HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Szolgáltató: Rétság Város Önkormányzata – 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Gongozó neve:………………………………………………………………………………
1.

2.

Dátum: …………………………………………………………………………….

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ellátott neve:
Kapcsolatfelvétel (óra/perctől
óra/percig)

Kezdés: ……....ó.…....p
Befejezés: ...
….ó….....p

Kezdés: ……....ó.…....p
Befejezés: ...
….ó….....p

Kezdés: ……....ó.…....p
Befejezés: ...
….ó….....p

Kezdés: ……....ó.…....p
Befejezés: ...
….ó….....p

Kezdés: ……....ó.…....p
Befejezés: ...
….ó….....p

Kezdés: ……....ó.…....p
Befejezés: ...
….ó….....p

Kezdés: ……....ó.…....p
Befejezés: ...
….ó….....p

Kezdés: ……....ó.…....p
Befejezés: ...
….ó….....p

Az ellátott otthonában végzett gondozási tevékenység + ráfordított idő (óra, perc)
Közreműködés személyi
higiene megtartásában
Közreműködés lakókörnyezeti
higiene megtartásában
Háztartási tevékenység

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Mentális támogatás,
információnyújtás

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Fizikai támogatás, mobilizálás

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Fizikai foglakoztatás,
testmozgás
Alapápolási feladatok az orvos
rendelése alapján
Szórakoztatás, szellemi,
kulturális tevékenység
Egyéb

Az ellátott érdekében végzett egyéb tevékenység + ráfordított idő (óra, perc)
Bevásárlás, gyógyszerkiváltás

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Ellátott kísérése, lakáson
kívüli mobilizálása

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Ügyintézés, érdekképviselet

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Egyéb

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Közlekedés

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Adminisztráció

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Szakmai megbeszélés

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Egyéb

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

…......óra…...…...perc

Az egyéb tevékenységre fordított idő (óra, perc)

Ellátott aláírása:

…………………………………………………………………..

……………………...………………………………….

gondozó aláírása

munkahelyi vezető aláírása
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II/6.
Iktató szám:

számú melléklet

/20…

Megállapodás
házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevételéről
amely az alulírott helyen és időben jött létre az 1. – 2. pontban meghatározott felek között
az alábbi feltételek szerint

1. Egyrészről:
Rétság Város Önkormányzata
Székhelye:
Ellátottak számára nyitva álló helysége:
Adószáma:
Nyilvántartásba vételi száma:
Képviseletére jogosult:
mint Szolgáltató,

2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
15454113-1-12
773427
Hegedűs Ferenc polgármester

2. másrészről:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Lakóhely:
Telefonszám:
Személyi ig. száma:
TAJ száma:
Törvényes képviselője:
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Lakóhely:
Telefonszám:
mint Ellátott.
Szociálisan rászorult*

Szociálisan nem rászorult*
(* A megfelelő rész aláhúzandó)

A megállapodás tárgya

3. Az Ellátott illetve törvényes képviselője által 20…………………..napján beadott kérelme
alapján a Szolgáltató biztosítja a kérelmező részére a házi segítségnyújtás, mint
személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

4. A szociális szolgáltatás formája: Szociális törvény 65.§ házi segítségnyújtás
5. A szolgáltatás tartalma:
A szolgáltatást nyújtó jelen szerződésben biztosítja az Ellátott részére a Szakmai
programban megjelölt tartalmú szolgáltatást.
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Az ellátás kezdetének időpontja és időtartama

6.
6.1. Szolgáltatás kezdetének időpontja: 20…. (év) ……… (hó) …. nap.
6.2. Ellátás időtartama határozott időtartamú, 20 … év ………………….hó ……..
napjáig*.
6.3. Ellátás időtartama határozatlan idejű. A szolgáltatás biztosítása folyamatos*.
(* választott időtartam aláhúzandó)
7. Szolgáltató az elérhetőséget, kapcsolattartást az alábbi módokon biztosítja:
- személyesen, ügyfélfogadási időben: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. I. emelet
- telefonon: ügyfélfogadási időben: 35/ 550-100
- Levelezési cím: 2651 Rétság Rákóczi u. 20.
- e-mailban: szocugy@retsag.hu
A személyi segítés térítési díja, díjfizetés módja
8. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény 114. §-a
szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.26.) önkormányzati
rendelete alapján a házi segítségnyújtás személyi térítési díja : 200,-Ft/+ ÁFA/óra.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a
szociálisan rászorult igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének, kiskorú
igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 25 %-át.
A térítési díj felülvizsgálata évente két alkalommal történhet, melynek során a szolgáltató
köteles értesíteni a szolgáltatást igénybe vevőt, a megállapított új személyi térítési díj
összegéről.
A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj
megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új
személyi térítési díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot
megelőző időszakra.
8. .
A Szolgáltató a térítési díjak tervezett változásairól 30 nappal előbb írásos értesítést küld
az Ellátott részére.
Adatváltozások bejelentéséről

9. Az Ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi
viszonyaiban beállt változásról 15 napon belül a szolgáltatót értesíteni.
Az ellátott jogai, kötelességei:

10. Az Ellátott az adataiban, valamint az ellátásra való jogosultság feltételeiben való
változásról, továbbá minden olyan körülményről, amely a megállapodásban foglaltak
zavartalan teljesítését, illetőleg a személyi térítési díj fizetési kötelezettségét érinti,
haladéktalanul tájékoztatja a szolgáltatót.
11. Az Ellátott kötelezettségei:
11.1. ellátása érdekében együttműködik a segítési feladatra kijelölt gondozóval;
11.2. tájékoztat az ellátását befolyásoló, Szolgáltatót is érintő változásokról;
11.3. véleménynyilvánításával segíti a Szolgáltató munkáját;
12. Ha az Ellátott a részére nyújtott szolgáltatással kapcsolatban hiányosságot észlel,
panasszal fordulhat az ellátás vezetőjéhez. Ha panaszára az ellátás vezetőjétől nem kap
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számára elfogadható választ, 15 napon belül írásban a Szolgáltató fenntartójához
fordulhat és panaszai kivizsgálásában az ellátottjogi képviselő segítheti.

13. Az ellátott jogi képviselője, elérhetőségei
Neve: Galyasné Dósa Katalin
Telefon: 20/4899‐654
E-mail: galyasne.katalin@obdk.hu
A megállapodás megszűnése, megszüntetése

13. A megállapodás megszűnik
határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával, amennyiben
a
megállapodás nem kerül meghosszabbításra,
a kötelező önkormányzati feladat más szolgáltatónak átadott feladatellátásával,
az Ellátott halálával.
14. A megállapodás megszüntetésének feltételei
14.1. Jelen megállapodás írásban megszüntethető a felek közös megegyezésével.
14.2. Az Ellátott, illetve törvényes képviselője a megállapodás felmondását írásban,
indoklás nélkül kezdeményezheti.
14.3. A Szolgáltató a megállapodást felmondással, írásban megszünteti, ha:
14.3.1. - az Ellátott részéről a jogosultság jogszabályi feltételei nem állnak fenn,
14.3.2. - az Ellátott számára más szociális ellátási forma igénybevételével él,
14.3.3. - az Ellátott a megállapodásban nem rögzített szolgáltatásokat végeztet,
14.3.4. - az Ellátott veszélyezteti a szolgálat munkatársának egészségét és testi
épségét,
14.3.5. - az Ellátott a szolgáltatási rendet súlyosan megsérti,
14.3.6. - az Ellátott elköltözik az ellátási területről.
14.4. A megállapodás a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek hiányában 15
nap felmondási idővel szűnik meg.
14.5. Ha a megállapodás felmondásának jogszerűségét bármely fél vitatja, kérheti a
bíróságtól a megállapodás jogellenes felmondásának megállapítását. Az ellátást
változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani kell, amíg a bíróság jogerős
határozatot nem hoz.
14.6. A megállapodás megszűnése, vagy megszüntetése esetén a felek egymással
elszámolnak, amely ügylet kiterjed a fizetendő térítési díjakra, és az esetleges
hátralékaira, illetve minden olyan dologra, amely a megállapodás megszűnéséhez,
megszüntetéséhez okszerűen kapcsolódik.
15. A jogviszony megszüntetéséről a Szolgáltató írásos értesítés küld. A felmondási idő 15
nap, kivéve, ha az Ellátott vagy törvényes képviselője azonnali hatállyal vagy
meghatározott időponttól kéri a jogviszony megszüntetését.
16. Ha a szolgáltatást nyújtó által kezdeményezett megszüntetéssel a jogosult, illetve
törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül
a Szolgáltatóhoz fordulhat.
Ebben az esetben az ellátás változatlan feltételek mellett mindaddig biztosításra kerül,
amíg a fenntartó, illetve a bíróság jogerős és végrehajtó határozatot nem hoz.
A megállapodás megszüntetésekor a felek elszámolnak, mely magában foglalja a térítési
díj fizetésére, az átadott és átvett tárgyi eszközök visszaadására, visszavételezésére
vonatkozó megállapításokat.
-
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Személyes adatok kezeléséről

17. Ellátott vagy törvényes képviselője nyilatkozik, hogy tudomásul veszi a Szolgáltató Szoc.
Tv. 20.§ szerinti nyilvántartási és egyéb jogszabályokban meghatározott szakmai
dokumentációs kötelezettségét, adatainak kezeléséhez hozzájárul.
Ellátottat a részére biztosított közösségi gondozással kapcsolatosan is megilleti személyes
adatainak védelme, valamint a magánéletével kapcsolatos titokvédelem.
A szolgáltató az ellátott adatit az 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyilvántartja.
Az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011.
évi CXII. törvény előírásainak megfelelően titkosan kezeli.
Záró rendelkezések

18. Bármelyik fél a másik fél súlyos és felróható szerződésszegése esetén jogosult a
megállapodás azonnali hatállyal történő rendkívüli felmondására.

19. A jogviszony megszűnésekor a Szolgáltató képviselője egyezteti az Ellátottal az ellátás
megszűnéséig fizetendő térítési díj összegét.

20. Alulírott, Ellátott, illetve kötelezett kijelentem, hogy a biztosított házi segítségnyújtás
igénybevételének feltételeiről, tartalmáról; a vezetett nyilvántartásokról; a fizetendő
térítési díjról, a teljesítés feltételeiről, illetve a mulasztás következményeiről; Az Ellátottat
megillető jogokról és kötelezettségekről; a panaszjog gyakorlásának módjáról; az
ellátottjogi képviselőről és elérhetőségéről; a megszűnés eseteiről szóló tájékoztatást
megkaptam, és azt tudomásul vettem.

21. Jelen megállapodás módosítására a Szolgáltató és az Ellátott / Törvényes képviselője
közös megegyezése alapján, kizárólag írásban kerülhet sor.

22. A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalás
útján kívánják rendezni.

23. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, továbbá
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és azokhoz kapcsolódó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

24. Alulírott, Ellátott, illetve törvényes képviselője a mai napon a megállapodás egy példányát
és Szakmai program egy példányát átvettem és a benne foglaltakat tudomásul vettem.
Alulírottak a jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag két egymással mindenben megegyező eredeti példányban
írták alá.
__________________, 20___________________ hónap ____ napján.

ellátást igénybe vevő/törvényes
képviselő

szolgáltató képviselője
P. H.
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II/7. számú melléklet

NYILATKOZAT
A SZEMÉLYES ADATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTRA
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK KEZELÉSÉRŐL
Alulírott: .....................................................................................................................................
Születési hely, idő: .....................................................................................................................
Lakcím:.......................................................................................................................................
TAJ szám: ..................................................................................................................................
Nyilatkozom, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy Rétság Város Szolgáltató szociális
alapszolgáltatás iránti kérelmem ügyében a személyes okmányaimat, az orvosi
zárójelentéseimet másolja, az azokban lévő adataimat az üggyel kapcsolatban kezelje, és a
közreműködő szervek részére megküldje.
Dátum:………………………………………………..

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

Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Csatlakozási javaslat a Nagyoroszi Közös Szociális Társuláshoz
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22.-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!
A járás 20 településén a házi segítségnyújtást, mint kötelező önkormányzati feladatot a Közöüs
Szociális Társulás végzi. Rétság Város Önkormányzata jelenleg nem tagja a társulásnak. A társulás
előnyei: a gondozók az adott településről kerülnek ki, a nagyobb állami támogatás (egyedül:
145.000.- Ft/fő, társulásban: 188.500.- Ft/fő), a szakmai tudás és tapasztalat, a napi problémák
(pl.: helyettesítés,) rugalmasabb megoldása, a Hivatali adminisztráció csökkenése.
A csatlakozás kérelem alapján történik.
„A társuláshoz való csatlakozás:
a) A társuláshoz való csatlakozási kérelmet a tárgyévet megelőző év június 30-áig
kell a Társulási Tanács Elnökének benyújtani.
a)
b)
c)
d)

A kérelemnek tartalmaznia kell:
társuló tag nevét és székhelyét,
társulási megállapodásban foglaltak elfogadásáról szóló a társuló Képviselő-testületnek
minősített többséggel hozott határozatát.
a társuláshoz csak a kérelem benyújtását követő év január 1-jével lehet csatlakozni,
a társult önkormányzatok Képviselő-testületei minősített többséggel hozott határozattal
döntenek a csatlakozásról.
A csatlakozásról szóló döntést a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül hozzák
meg.”
A társulás elnöke: Gönczöl József polgármester, Nagyoroszi.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen.
Rétság, 2015. május
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Csatolva a jelenleg érvényben lévő Társulási Megállapodás.

-

3. Jogszabályi háttér
-

az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.

4. Határozati javaslat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2015. (V.22.) KT határozat
A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Nagyoroszi Közös Szociális
Szolgáltató Társuláshoz. A társulási megállapodásban foglaltakat megismerte és azt magára
nézve kötelezően elfogadta. A testület felhatalmazza a polgármestert a kérelem benyújtására.
Határidő: 2016. január 1. (csatlakozás) 2015. június 30. (kérelem benyújtása)
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján nem járul hozzá a
csatlakozáshoz a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társuláshoz.
Határidő: 2015. június 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Gyermeknapi programok bemutatása, fedezet biztosítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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 Képviselő-testület április hónapban döntött arról, hogy a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár intézmény emelje programjai közé a Gyermeknap megszervezését.
A program előkészítése a 63/2015. (IV.17.) számú határozat szerint megtörtént, a költségtervet
az intézményvezető benyújtotta, melyet az előterjesztéshez mellékelek.
Az intézmény többletköltség igénye:
- személyi jellegű kiadás 30.000 Ft
- szociális hozzájárulási adó 8.100 Ft
- szakmai szolgáltatás 360.500 Ft
- egyéb anyag 90.000 Ft
A rendezvény tervezett összköltsége: 488.600 Ft, mely nem tartalmazza a reprezentációs költség járulék vonzatát. A járulék a ténylegesen kifizetett reprezentáció után számolható el . A
program egyeztetésre került a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságával is, ahol a témához kapcsoló szakértőként részt vett az iskola vezetése, az óvoda képviselői is.
Javaslom, hogy a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 500.000 Ft fedezet kerüljön az intézmény részére biztosításra, melyből 30 eFt a személyi jellegű kiadás, 19 eFt a szociális hozzájárulási adó, 451 eFt a dologi kiadás.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Gyermeknapi programok bemutatása, fedezet biztosítása

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
63/2015. (IV.17.) számú határozat:

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermeknap és a szüreti felvonulás rendezvényeket saját városi rendezvényének tekinti.
Felkéri a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjét az intézmény 2015. évi rendezvénytervének kibővítésére, továbbá arra, hogy a fenti rendezvényeket önálló hatáskörben szervezze
meg. A rendezvények forgatókönyvét minden esetben a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságával kell egyeztetni.
A gyermeknap költségtervét a májusi, a szüreti felvonulás költségtervét legkésőbb az augusztusi képviselő-testületi ülésén be kell mutatni. A rendezvények többletköltségeire a Képviselőtestület fedezetet biztosít.

Határidő: - a rendezvényterv kibővítésére 2015. május 11.
- a költségtervek bemutatására szöveg szerint.
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a 2015. évi Gyermeknap programjáról, a program költségeiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 63/2015. (IV.17.) Kt. határozatában vállaltak szerint
- személyi jellegű kiadásra 30.000 Ft
- szociális hozzájárulási adóra 8.100 Ft
- szakmai szolgáltatásra 360.500 Ft
- egyéb anyagra 90.000 Ft többlet előirányzatot biztosít az intézmény részére a 2015. évi
költségvetés tartaléka terhére.
A pótelőirányzat átvezetése a 2015. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot
kell tenni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Haszongépjármű cseréjének lehetősége
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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 Városüzemeltetési csoport által használt Toyota Hilux haszongépjármű elöregedett. Gyártási
érve: 1988. Az önkormányzat 1994. február 8-án, 6 évesen vásárolta a gépjárművet, mely 20
évet meghaladóan szolgálja már a településüzemeltetést. Jelentős felújítása feltétlen szükségessé vált.
Felmerült annak a lehetősége, hogy le kellene cserélni a gépjárművet.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a gépjármű cseréjét, biztosítani kell rá a fedezetet
is. Árajánlatot kértünk gépjármű kereskedésektől. A beérkezett, letöltött ajánlatokat az előterjesztéshez csatolom. Az új gépjármű közel 7 millió forintban a használt gépjármű 2-4,5 millió
forintba kerülne. Használt gépjármű vásárlása estén számolni kell esetleges javítási költségekkel is a használatba vétel előtt.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a haszongépjármű cseréjéről dönteni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

Haszongépjármű cserjéjének

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalt a haszongépjármű cseréjének
lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy …………..(új/használt) gépjármű beszerzésre kerüljön. Az
új gépjárművel kapcsolatos elvárások:
- szállítható személyek száma 2-3 fő
- plató
A haszongépjármű cseréjére maximum …………….. Ft fedezetet biztosít a 2015. évi költségvetés terhére.
A 2015. évi költségvetés soron következő módosításakor a gépjárműfedezetének átvezetésére
javaslatot kell tenni.
A gépjármű az előirányzat átvezetését követően szerezhető be.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalt a haszongépjármű cseréjének
lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja a haszongépjármű cseréjét.
Utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a jelenleg meglévő Toyota Hilux tehergépjármű
javításra kérjen árajánlatot.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

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

Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Tűzoltószertár átalakítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2015. (I.23.) KT határozata értelmében a Képviselő-testület támogatja a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezdeményezését, egy további tűzoltóautó Rétságra helyezését. A döntés értelmében a Képviselő-testület a gépjármű részére - az Igazgatóság kérése alapján - a jelenleg a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület használatában lévő garázst biztosítja. A
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület végleges elhelyezését a Képviselő-testület biztosítani kívánja.
A végleges elhelyezéshez az épület jelenleg használaton kívüli épületrésze megfelelő,
azonban annak átalakítása szükséges. Az átalakítás az alábbiakat tartalmazza: az
épületrész tartószerkezeti rendszerének átalakítása - pillérkiváltások, valamint homlokzati nyílászárók (3 db – 100/210, 220/265 és 350/335 méretű) beépítése.
A tervezett átalakításhoz az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 1. számú melléklete értelmében az építésügyi hatóság engedélye
szükséges.
Rétság Város Önkormányzata 2008-ban Romhány-Alsópetény Községek Körjegyzőjétől építési engedélyt kapott a tűzoltószertár épületének 2 ütemben történő átalakítására. A terv tartalmazta az épület szerkezeti átalakítását, azonban az építési engedély
már érvényét vesztette, az alapján építési tevékenység nem folytatható.
2013-ban a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatalának Járási
Építésügyi Hivatala adott építési engedélyt Rétság Város Önkormányzata számára a
tűzoltószertár 2 ütemben történő átalakítására. A tervdokumentáció a pillérkiváltást
nem megfelelően tartalmazza, a kivitelezés során az nem használható fel.
Mindezek alapján az épület átalakításához új építési engedélyt kell kérnie az Önkormányzatnak. Az építési engedély iránti kérelemhez tervdokumentáció készítése szükséges. A tervdokumentáció elkészítésére (az utoljára elkészített terv tervezőjétől) a
KOVATERV KFT-től, valamint Hászné Szikora Zsuzsanna tervezőtől kértünk árajánlatot. A kedvezőbb ajánlatot a KOVATERV KFT adta, ajánlata szerint az engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésének díja 280.000 Ft + ÁFA. Az árajánlatok és a szerződés tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

1 oldal a 2 oldalból

Tűzoltószertár átalakítása……………………………….

2015. május 22-i ülésére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az „A”
határozati javaslat elfogadását támogatni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 12.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
14/2015. (I.23.) kt. határozata – Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelméről
3. Jogszabályi háttér:
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Tűzoltószertár átalakításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
„A” változat
A Képviselő-testület támogatja a Tűzoltószertár átalakítását, elfogadja a KOVATERV Kft.
ajánlatát és 280.000 Ft + ÁFA díjért megrendeli az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására, valamint az építési engedély iránti kérelem benyújtására.
Határidő:

Felelős:

szerződés aláírására: 2015. május 29.
építési engedély iránti kérelem benyújtására: tervdokumentáció kézhezvételét követő 5 munkanapon belül
Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat

A Képviselő-testület nem támogatja a Tűzoltószertár átalakítását.
Rétság, 2015. május 12.

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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K O V A T E R V
Építész Iroda Kft.

3041 Héhalom, Petőfi S. út 11.
Tel: 06-20-669-5622
email: kovacs.miklos@kovaterv.hu

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Hegedűs Ferenc Polgármester részére

TERVEZÉSI AJÁNLAT
Városi Katasztrófavédelmi Kirendeltség átalakításának ép. eng. terveinek elkészítése
Tisztelt Polgármester Úr!
A KOVATERV KFT. a tárgyi tervezési feladatokat, a meglévő tűzoltósági épület átalakításának
tervezését az alábbiak szerint vállalja:
- Engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének díja szakágakra bontva:
- Építészeti tervek (meglévő, tervezett állapot tervei, műszaki leírások, árazatlan költségvetés kiírás):
200.000.- Ft+Áfa
- Statikai számítások, leírás: 80.000.- Ft+Áfa
összesen az eng. dok. díja: 280.000 Ft+Áfa
A tervdokumentáció a szükséges példányszámban készül papír és digitális adathordozón, teljes
vállalási határidő 30 nap.

Bízva ajánlatunk kedvező elbírálásában,
Üdvözlettel:

Kovács Miklós
okl. építészmérnök, ügyvezető
Héhalom, 2015. április 27.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)
Megbízó:
Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
(képviselő: Hegedűs Ferenc 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 Tervező között a mai napon az alábbi
feltételekkel jött létre:
1./ A Tervező elkészíti a Rétság Városi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Rétság, Hunyadi u. 356/9 hrsz.)
épületének átalakításához szükséges ép. eng. tervdokumentációt az előírt jogszabályi tartalommal.
2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi:
- a tervezéshez szükséges alapadatokat, információkat, tervezési programot.
3. / A Tervező a Megbízó által elfogadott műszaki tartalom alapján a vonatkozó műszaki és jogi
szabályozás betartása mellett kidolgozza a dokumentációkat.
4./ A dokumentációk tartalma: ép. eng. műszaki tervek, leírások és árazatlan költségvetés kiírás.
5./ A dokumentáció példányszáma:
A dokumentáció 5 példányban készül papír és digitális adathordozón, minden további, a megrendelő
kérésére készített példány külön megállapodás szerint.
6./ A teljesítés módja: a Tervező a dokumentációt közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő
kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti.
7./ A szerződésben foglaltak teljesítési határideje:
A dokumentációk átadása a szerződés aláírását követő 30 napon belül esedékes.
8./ A tervezési díj:
280.000 Ft+27% ÁFA,
A tervezési díj a dokumentációk átadását követően, átutalással kerül kifizetésre a Tervező 1040407240721741 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 Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely
szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Tervező szellemi alkotásának minősülnek,
azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, másnak nem engedheti át.
11./ 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, 2015. május.

Kovács Miklós
ügyvezető igazgató
KOVATERV Kft

Hegedűs Ferenc
Polgármester
Rétság Város Önkormányzata

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS ELŐZETES DÖNTÉS KÉRÉSE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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!
Civil szervezetek jelzése és helyszíni szemén tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a Rákóczi út 32. szám alatt lévő kistornaterem felújításra szorul. Örömmel tapasztaltam, képviselők
a 2015. évi karbantartási terv feladati közé felvételre javasolják a felújítását.
A közelmúltban érkezett információm alapján az épület pályázati forrásból felújítható.
Az a kérésem a Képviselő-testület felé, hogy adjon felhatalmazást arra, hogy pályázati forrást
keressek. Ugyanakkor kérnék egy megerősítő döntést arra vonatkozóan, hogy a pályázati forrás
megszerzését követően a Képviselő-testület vállalja a felújítás elvégzését.
Az előterjesztéshez csatolom a Kereplő Néptánc Együttes levelét a tornaterem helyzetéről.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

1 oldal a 2 oldalból

Pályázati lehetőséggel kapcsolatos döntés kérése

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati lehetőséggel kapcsolatos előzetes döntés kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Hegedűs Ferenc polgármester, hogy kedvező önerővel kiírt pályázati forrást keressen a Rétság, Rákóczi út 32. szám alatti vegyes használatban
lévő épülethez tartozó kistornaterem felújítására és az épület e forrásból kerüljön teljes mértéken felújításra.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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2651 RÉTSÁG, RÁKÓCZI U. 26.

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Rétság
Rákóczi út 20.
2651
Tárgy: próbaterem helyzete
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Urak!
Az Önök támogatásával nagy segítség a Kereplő Néptánc Együttesnek, hogy próbáinkat olyan
helyen tarthatjuk, ahol az előre meghatározott próbák idején nincs más program, így egész évben zavartalanul tudunk próbálni. Számunkra ez nagy dolog, hiszen hely hiány miatt nem maradnak el a próbák, mindezért is nagyon hálásak vagyunk!
A jelenlegi kistornatermet heti négy alkalommal több órán át 90 néptáncos gyermek használja
folyamatosan. Van olyan korosztály, ahol közel negyven gyermek próbáját bonyolítjuk le itt.
Ezért is jó, hogy van udvar is, ahova ki lehet engedni a gyerekeket játszani. A terem városi elhelyezkedése kiváló, hiszen közel vagyunk a központhoz, az iskolához vagy a művelődési házhoz.
A terem állapota azonban évről-évre rosszabb, ugyanis régen volt még egy egyszerűbb felújítás
vagy festés is. Mivel nem lehet szellőztetni a falak penészesek. Sajnos a próbacipőink, amiket
itt tároltunk is bepenészedtek, és a magnónk is tönkrement. Természetesen ezeket az eszközöket pótoljuk saját rendelkezésre álló forrásainkból, azonban hosszú távon gyermekeink számára
sem egészséges ez a közeg. Amikor a legnagyobb létszámú negyven fős csoportunkkal készülünk, akkor nagyon érezzük mennyire kicsi a terem. De az öltöző is rendkívül kicsi, ahol csupán a kisebb létszámú fiúknak van lehetősége öltözni, a lányok a teremben - nem túl szerencsés
helyen - oldják meg ugyanezt. WC csak egy darab áll rendelkezésre, ami mondanunk sem kell
mennyire kevés. Amennyiben kint is párás a levegő, akkor a teremben szinte megáll a levegő,
nagyon megnehezítve ezzel a komoly, tartalmas munkát. Tél végén néhány alkalommal kaptunk lehetőséget a művelődési ház színháztermében próbálni, ahol szívesen láttak mindig is
bennünket, de belátható, hogyha egyéb rendezvénnyel esik egybe nem lehet próbálni.
Kereplő Néptánc Egyesület
2651 Rétság, Rákóczi u. 26.

2651 RÉTSÁG, RÁKÓCZI U. 26.

Természetesen a jelenlegi helyzetünkért is hálásak vagyunk, de a fent elmondottakból következik, hogy a gyerekeink oktatási körülményein érdemes lenne javítani. Így is szeretnek néptáncra járni, örülnek a próbáknak is, de ilyen kis légtérben egész más próbálni, mint egy valódi próbateremben. Apróságnak tűnhet, de néhány tükör segítségével a gyerekek láthatják saját mozgásukat, ezzel gyorsabban fejlődhetnek.
A fentiekben leírtak miatt is tisztelettel kérjük Önöket, hogy lehetőségeik szerint segítsenek
abban, hogy a terem jelenlegi állapota javulhasson. A szellőzés, öltöző, wc, zuhanyzó (fiú lány külön) kérdésében való előrelépés mind–mind nagy segítséget jelenthetne a további színvonalas munkához!
Segítségüket előre is köszönjük!
Rétság, 2015. május 14.
Tisztelettel és köszönettel:

Lengyel László Zoltán
az egyesület elnöke

Kereplő Néptánc Egyesület
2651 Rétság, Rákóczi u. 26.

Előterjesztés kistornaterem felújítására
A Rétsági Judo Club által is használt, korábban alsótagozat gyógytorna, és néptánc csoporttal
közösen, tornaterem állapotáról:
- a tetőszerkezetben beázás, ezáltal a falak penészesek,
- tetőről nincs esővíz elvezetés,
- nyílászárók vetemedettek,
- üvegtégla fal felett külső falon lefolyó csapadék befolyik a terembe,
- fűtés téli időszakban nem kielégítő, (pára kicsapódás, penészedés a falakon)
- öltöző, wc nincs elválasztva nemek szerint,
- tisztasági festés 2007. évben történt.
Javaslatom a Rétsági Judo Clubot képviselve a felújítással kapcsolatban a következő:
- esővíz elvezető tetőszerkezet, a beázások megszűnnének,
- nyílászárók cseréje, energia takarékossági szempontból is,
- fűtésrendszer korszerűsítése, szabályozható rendszerrel,
- nemek szerint elválasztott öltözők, wc-k kialakítása.
A termet rendszeresen 30-35 fő fiatal használja aRétsági Judo Club edzésein.
Eredményeivel a hazai judoban is elismert.
A sporthoz mint tevékenységhez szorosan kapcsolódik az egészséges környezet kialakítása.
A további működés elengedhetetlen eleme a felújítás.
Tisztelettel:

CSUKA ZOLTÁN
RJC elnöke, edzője
Kismaros, 2015-05-15.

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (CIVILSOFT-IT INFORMATIKAI KFT.)
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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 Civilsoft-it Informatikai Kft. megküldte a 2014. évben megvásárolt kereskedelmi nyilvántartó
program használatáról készített szerződés-tervezetét.
A program 2015. évi díja ( 35.385 Ft + áfa) a költségvetésben tervezésre került.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2014. évben biztosított eszközpótlások.

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”

1 oldal a 2 oldalból

Szerződés jóváhagyása (CIVIL-it Informatikai Kft)

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a CIVILSOFT –it Informatikai Kftvel a kereskedelmi nyilvántartások számítógépes vezetése céljából kötendő szerződésről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja.
A program 2015. karbantartási, felügyeleti díja, 35.385 Ft+áfa az éves költségvetésben ütemezésre került.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Szerződés aláírására.

Határidő: 2015.május 29.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
A RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2014. ÉVI TÁMOGATÁSI MÓDOSÍTÁSI KÉRELME

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-i ülésére

Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be 2014. évi önkormányzati támogatásának tárgyában. Az Egyesület 2014. évben 1.300.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött
megállapodásban felhasználási célokra fordított összegek a jelenleg kért módosítás szerint változtak.
Eredeti megállapodás
szerinti összeg
(Ft)

Cél

Módosított
összeg (Ft) 2014.
december

Jelenleg kért módosítás

Üzemanyag költségre

100 000

60 000

37 950

Javítási, karbantartási munkákra

100 000

50 000

10 665

Kötelező biztosításra

70 000

40 000

39 374

Épületüzemeltetési költségekre (energia)

50 000

90 000

75 443

200 000

80 000

80 000

50 000

50 000

50 000

Gépek, berendezések felszerelések javítása

100 000

40 000

38 649

Épület karbantartásra, felújításra

500 000

610 000

840 803

30 000

20 000

44 870

Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés

100 000

25 000

15 000

Oktatási eszköz beszerzés (tv, projektor)

0

130 000

0

Egyenruha
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési
kellékek, étkezés)

0

40 000

38.230

0

65 000

1 300 000

1 300 000

29 016
1 300 000

Élelmezés, védőital
Könyvelői díjra

Adminisztrációk költéskekre (posta, telefon)

Összesen:

1 oldal a 4 oldalból

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
Kt. 2015. május 22-i ülésére

Az Egyesület vezetője jelezte, hogy 2015. évre az előző évekhez hasonló mértékű támogatást
kérnek. A kért támogatás összege fedezetet nyújtana az új szertárrész kialakítására is.
A 2015. évi karbantartási tervre érkezett javaslatok között szerepel a új szertárrész kialakítása. A
javaslat együttesen kezelné az Önkéntes Tűzoltó Egyesület végleges elhelyezésének megoldását,
a Katasztrófavédelmi Őrs második, speciális tűzoltóautójának megfelelő helyiség biztosítását és a
Polgárőrség részére garázs biztosítását.
A 2015. évi támogatási igény célfeladatai az Egyesület részéről sem kerültek kialakításra. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján (felújítás költségviselője még nem tisztázott, cél szerinti
kérelmek hiánya) a 2015. évi támogatásra javaslat nem terjeszthető elő. Az Egyesület támogatására fedezet a 2015. évi költségvetés tartalékában rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

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

286-26/2014 megállapodás

3. Jogszabályi háttér
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2015.( V.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:
Cél:

Támogatás összege (Ft)

Üzemanyag költségre

37 950

Javítási, karbantartási munkákra

10 665

Kötelező biztosításra

39 374

Épületüzemeltetési költségekre (energia)

75 443

Élelmezés, védőital

80 000

Könyvelői díjra

50 000

Gépek, berendezések felszerelések javítása

38 649
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
Kt. 2015. május 22-i ülésére
840 803

Épület karbantartásra, felújításra
Adminisztrációk költéskekre (posta, telefon)

44 870

Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés

15 000

Oktatási eszköz beszerzés (tv, projektor)

0

Egyenruha

38.230

Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési kellékek, étkezés)

29 016
1 300 000

Összesen:

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás
módosítást aláírja.
Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság, 2015. május 14.
Hegedűs Ferenc
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
Jegyző
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
Kt. 2015. május 22-i ülésére

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és
a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület – képviselő: Fábián János elnök – között 2014. évi
önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában:
1. A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használhatja fel:

Üzemanyag költségre
Javítási, karbantartási munkákra
Kötelező biztosításra
Épületüzemeltetési költségekre (energia)
Élelmezés, védőital
Könyvelői díjra
Gépek, berendezések felszerelések javítása
Épület karbantartásra, felújításra
Adminisztrációk költéskekre (posta, telefon)
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés
Oktatási eszköz beszerzés (tv, projektor)
Egyenruha
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési kellékek, étkezés)
Összesen:

37.950
10.665
39.374
75.443
80 000
50 000
38.649
840.803
44.870
15 000
0
38.230
29.016
1 300 000

2. A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak.

Rétság, 2015. ………………………………………

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 101/2013. (IV.26.) KT határozatban és az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján 2015. április 15. napon benyújtotta 2014. évi beszámolóját, melyet a Képviselő-testület elé terjesztek.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
101/2013. (IV.26.) számú KT határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő megállapodás-tervezetekről készített előterjesztést. A képviselő-testület az előterjesztés mellékletében szereplő 1. számú tervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. április 30.,
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

1.számú tervezet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20, adószám:
15735492-2-12, képviseli Mezőfi Zoltán polgármester), másrészről a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület (2651 Rétság, Laktanya út 9., adószám: 18638978-1-12, Cégjegyzékszám: 60.080/1989/32, képviseli Majer Krisztián elnök) között a jövőbeni együttműködésről.
1. A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület a lehetőségeihez mérten a jövőben is részt kíván venni a
város területén bekövetkezett esetleges tűz-és káresetek felszámolásában, segítve a hivatásos tűzoltók munkáját.
1 oldal a 2 oldalból

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

2. Jelen megállapodás tárgya: Rétság Város Önkormányzata által ellátandó helyi közszolgáltatási
feladatok ingyenes átvállalása a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről. Felek megállapítják, hogy a szerződés tárgyát az alábbiakban felsorolt közfeladatok képezik, melyek ellátását a
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület vállalja:
a./ veszélyes jégcsapok eltávolítása közintézmények tetőszerkezetéről
b./ nagy esőzések idején a pincehelyiségek, kutak szivattyúzása
c./ sárral elöntött úttestek mosása, tisztítása
d./ viharkárok esetén a kidőlt fák, illetve a veszélyessé vált faágak eltávolítása
e./ viharban megsérült közintézmények tetőszerkezetének helyreállítása
f./ nyári kánikula idején az úttestek locsolása, hűtése
g./ szükség esetén a vízszállítás megoldásában történő segítségnyújtás
h./ felkérés esetén a különböző városi rendezvények biztosítása
i./ lakossági felvilágosító munka végzése a különböző tűzesetek, szénmonoxid gáz
okozta mérgezések megelőzése érdekében
j./ évente egy-egy tűzoltó bemutató tartása a rétsági óvodások és iskolások számára
k./ az ifjúság körében a tűzoltó hagyományok továbbadása, azok ápolása
3. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és fontosnak tartja a Rétsági Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tevékenységét.
4. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és köszönettel nyugtázza az Egyesület által a jelen megállapodás 2. pontjában felajánlottakat, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy
a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület további működését a jövőben is segíti, továbbá anyagilag
is támogatni kívánja a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében.
5. A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület minden év január 31-ig részletes tájékoztatást ad Rétság
Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára az előző évben elvégzett munkájáról, a teljesített feladatokról.

3. Jogszabályi háttér:
-

fentiekben részletezve

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Rétsági Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2014. évi munkájáról készített beszámolóját, azt tudomásul veszi.

Határidő: értesítésre 2015. május 29.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
IACOBOVICI ZSUZSANNA KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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

i. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Iacobovici Zsuzsanna gyógytornász azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez,
hogy a Rákóczi út 34. szám alatt lévő volt gyermekorvosi rendelő bérléséhez hozzájárulni
szíveskedjenek. A kérelmező gyógytorna rendelő céljára használná a helyiség együttest.
A helyiség együttes külön, külső bejáraton megközelíthető, a tevékenység végzéséhez
átalakítás nem szükséges (korábbi kérelmező esetén a rendelő teljes szétverése feltétel volt). A
megüresedett egészségügyi ingatlanok hasznosítása – más ingatlanokkal együtt – a 2015.
költségvetési év kiemelt feladata.
A rendelő bérleti díja az alábbiak szerint került meghatározásra:

‐ megüresedett egészségügyi objektumok 1.321 Ft/m2/hó + rezsi
Jelenleg elektromos energia, víz fogyasztás a földszinti részen nincs, tehát a leendő bérlő által
használt mennyiség mérése nem jelent problémát. A téli időszakban a megüresedett részen
temperáló fűtés működött. A fűtési rendszer nem választható le rendelőnként, tehát ebből a
szempontból megoldást kell keresni. Megoldás lehet az is, hogy a rezsire átalány kerül
megállapításra. Az épület földszinti részén elektromos energia fogyasztásra átalányt fizet az
önkormányzat is. A szolgáltató feltételez elektromos energia felhasználást. Az éves leolvasás a
napokban megtörténik, várhatóan túlfizetés kerül kimutatásra.
A kérelmezővel az önkormányzatnak volt már korábban is gazdasági kapcsolata. Az
együttműködés során probléma soha nem merült fel.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.
Hegedűs Ferenc
1 oldal a 5 oldalból

Iacobovici Zsuzsanna kérelme

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

polgármester

ii. Előzmények, különösen a témában
döntések, azok végrehajtása:

hozott

korábbi

testületi

113/2013. (V.24.) számú KT. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 20/1993. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§.
(5) bekezdése alapján a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális
bérleti díját 2013. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
- Kossuth u. 10. üzlet helyiség 441 Ft/m2 /hó
- Kossuth u. 8. üzlet helyiség és raktár 27.535 Ft/hó
- Nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok 5.441 Ft + áfa /hó
- Licit útján hasznosított garázs 6.937 + áfa/hó
- Jegypénztár 6.595 Ft/m2 /hó
- Volt laktanya: - raktár 187 Ft/m2 /h
- fedett szín 88 Ft/m2 /hó
- terület
– telephelyen kívüli külterület 2,70 Ft/m2 /hó
- telephelyen belül, rendszeres bérlők 5,50 Ft/m2 /hó
‐ megüresedett egészségügyi objektumok 1.321 Ft/m2/hó + rezsi
Eseti bérleti díjak ”kis”tornaterem 1.060 Ft/óra
Rákóczi úton bérelt terület 21 Ft/m2 /hó

iii. Jogszabályi háttér:
2015. évi költségvetési rendelet kiemelt feladatai.
iv. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Iacobovici Zsuzsanna kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Rákóczi út 34. szám alatti ingatlan földszinti részéről kérelmező részére
2015. június 1. naptól 1.321 Ft/m2/hó + rezsi bérleti díj ellenében bérbe adja a volt
gyermekorvosi rendelő helyiség együttest.
Az épületegyüttest a bérbeadás előtt fel kell mérni.
A rezsiköltségek továbbszámlázásakor ……….. Ft/hó átalányt kell figyelembe venni.
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező bérleti szerződést jóváhagyja és
felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az aláírására.
Határidő: bérleti szerződés megkötésére 2015. május 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Iacobovici Zsuzsanna kérelméről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja a Rákóczi út 34. szám alatti ingatlanban lévő volt
gyermekorvosi rendelő helyiség együttesének bérbeadását.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző

Szám:

/2015.
BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság,
Rákóczi út 20.) képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban:
Bérbe adó), másrészről: Iacobovici Zsuzsanna (2640 Szendehely, József Attila u. 6.,) mint bérbe
vevő (a továbbiakban: Bérbe vevő) között, az alulírott helyen és napon a következő
feltételekkel.
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1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képező Rétság, Rákóczi út 34. szám alatt lévő ……… területű, …. helyiségből álló (volt
gyermekorvosi rendelő) épület együttest, gyógytorna rendelő céljára.
2./ Jelen Bérleti szerződést a felek 2015. június 01. napjától kezdődően, határozatlan időre, 30
napos felmondási idővel kötik.
3./ Bérleti díj
3.1. A Bérbe vevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi
összege 1.321 Ft/m2. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat Bérlő Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a
11741031-15451615 számú bankszámlára.
3.2. Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat
felülvizsgálni.
4./ Bérbe adó teljes közművet szolgáltat.
havonta …………. Ft átalányt fizet.

Bérbe vevő a közműköltségek megtérítésére

5./ Felek rögzítik, hogy a helyiség együttes rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
van.
6./ Bérbe vevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a helyiség együttest kiürített
állapotban, rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
7./ Bérbe vevő az általa bérelt helyiség együttest nem adhatja tovább albérletbe, vagy más
módon harmadik személy használatába.
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:
8.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30
nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát
gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. szerinti joggal való
visszaélésnek.
8.3. Bérbe vevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
8.4. ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli
felmondás), ha a Bérlő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz
eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a helyiség együttest nem rendeltetésszerűen
használja.
9./ Bérbe vevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a helyiség együttest jegyzőkönyvben
rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.
Bérbe adó csere helyiséget nem köteles biztosítani.
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Amennyiben Bérbe vevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján az épületet nem üríti
ki, köteles arra az időre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselő-testület által
megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni.
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a
szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015.
(V.22.)számú határozatával hozzájárult.
12./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat,
vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a
Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Rétság, 2015. ………………..

...............................................
Hegedűs Ferenc polgármester
Bérbe adó

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-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 Magyar Egészségügyi Dolgozói Szakkamara elnöke azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a centenáriumi rendezvényüket támogatni szíveskedjenek. A rendezvény
időpontja 2015. június 04. A programban a köszöntők mellett ünnepi műsor, és szerény vendéglátás szerepel.
Elnök Asszony kérelmét az előterjesztéshez csatolom.
A támogatásról megállapodást kell kötni. Pozitív elbírálás esetén javaslom célként megjelölni a
vendéglátás költségét.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Közelmúlt rendezvénye: 55 éves a középiskolai oktatás Rétságon. A képviselő-testület az emléktábla 50 eFt-os költségét vállalta.

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”
1 oldal a 3 oldalból
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4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Magyar Védőnői Szolgálat centenáriumi rendezvényét - a vendéglátás
költségeit - ……….. Ft-tal támogatja.
A határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja, felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert annak aláírására.
A támogatás ………… Ft-os összegét a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. A költségvetés soron következő módosításakor az átvezetésre javaslatot kell
tenni.
Határidő: megállapodás megkötésére, kifizetésre 2015. május 29., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Magyar Védőnői Szolgálat centenáriumi rendezvényét nem támogatja.
Határidő: értesítésre 2015. május 29.,
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Ikt.sz:…………./2015.
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara – képviselő: Papp Istvánné elnök – között önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015.(V.22.) számú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara részére ………...- Ft azaz ………………….- forint önkormányzati támogatást
biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084031.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
-

Magyar Védőnői Szolgálat centenáriumi ünnepség vendéglátás költségeire

.- Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett
keret terhére a Kamara ………Banknál vezetett ………………………… számú számlájára utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását
követő 30 napon belül kell elszámolni.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény)
előírásainak.
6.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást,
és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.
7.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
9.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.
Rétság, 2015. ……………………….

Hegedűs Ferenc
polgármester

Papp Istvánné
elnök
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MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA
Nógrád Megyei Területi Szervezete
2660 Balassagyarmat Kossuth Lajos út 14.
Tel:06-35-500-264
E-mail: meszkbgy@t-online.hu

Tisztelt Fodor Rita Asszony!
Rétság Város Önkormányzata!

Üdvözöljük Önt a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nógrád Megyei Területi Szervezete
nevében, és engedje meg, hogy készülő programunkról tájékoztassuk. A Magyar Védőnői Szolgálat
történetében nevezetes évfordulóhoz érkezünk. 2015. évben 100 éves lesz a Magyar Örökség díjas
Magyar Védőnői Szolgálat, mely 1915-ben a Stefánia Szövetség megalakulásakor jött létre a
csecsemőhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli erősítése érdekében. Napjainkban a védőnői
hivatást gyakorló, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek a tradicionális ellátás
megőrzése érdekében néznek szembe az új népegészségügyi jelentőséggel bíró társadalmi
kihívásokkal és ebben rejlik Hungarikuma.
A 100 éves Védőnői Szolgálatnak a megelőző gondozásban van nagy szerepe. A területi, az iskolai,
a kórházi, a családvédelmi, a vezető védőnők tevékenysége alapvető fontosságú az egészségügyi
ellátásban, különös tekintettel a gyermek- és családvédelemre, a népegészségügyi feladatok
megvalósítására, a lakosság egészségi állapotának fejlesztésére. Feladata szerteágazó és
felelősségteljes. Munkája során, a családlátogatások alkalmával a gondozottakkal kölcsönös
bizalmon alapuló kapcsolatot igyekszik kialakítani a legfiatalabbtól a legidősebb korosztályig. A
védőnői munka törvényileg szabályozott, de természetesen minden terület a saját adottságait
figyelembe véve alakítja ki a lakosság ellátását.
Nógrád megyében 2015. június 04.-én tervezünk emlékülést az évforduló alkalmából, ahol
köszöntjük a megyénkben dolgozó és a már nyugállományú kolléganőinket ünnepi műsorral,
emléklappal és apró ajándéktárggyal. Az ünnepséget Salgótarjánban, a Megyeháza Dísztermében
készülünk megtartani, mely után szeretnénk szerény vendéglátásban részesíteni őket. Megyénk
területéről 150 fő részvételére számítunk.
A rendezvény sikeres és méltó lebonyolítása érdekében szeretnénk kérni támogatását.
Támogatásában bízva és azt megköszönve

Tisztelettel:
Papp Istvánné sk.
Területi elnök

Balassagyarmat, 2015. május 14.

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita jegyző általános helyettese
Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
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Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.

2015. február 27-i ülés
15

Közúti közlekedési szabályok felülvizsgálatáról
Árajánlatok kérése megtörtént. Egy érdeklődő keresett meg bennünket, utca térképet
és egyéb információkat kért az árajánlat benyújtásához. Konkrét árajánlat az előterjesztés készítéséig nem érkezett. Telefonos sürgetések megtörténtek.

2015. április 17-i ülés
51

Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója
A beszámolót a Képviselő-testület elfogadta, az értesítés megtörtént

52

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használat
rendjéről szóló rendelet megalkotása, a többször módosított 13/1995. (VIII.28.)
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Mai ülés napirendje

53

A talajterhelési díjjal kapcsolatos akcióról
Az akció meghirdetése megtörtént, a kiértesítések szintén megtörténtek.

1 oldal a 4 oldalból

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

54

55-63

2015.05.22. kt ülésére

AD-HOC bizottság létrehozása és működési szabályzatának elfogadása
A szabályzat elfogadásra került, a kérelmek érkeznek már a Bizottsághoz
Sport és civil szervezetek 2015 évi támogatási pályázatának elbírálása ( nyugdíjas klubok

64

Szerződés jóváhagyása (műszaki ellenőri pótmunka)
A szerződés jóváhagyása megtörtént, az aláírások megtörténtek

65

Döntés társulási tagság felmondásáról
Értesítés megtörtént a felmondásról

66

Rétság, 0148/0, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
Kiegészítést kért a Képviselő-testület, mely soron kívüli ülésen került tárgyalásra

67

Művelődési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata
Új árajánlatok kérése megtörtént, válaszok még nem érkeztek.

68

Rétság Város játszótereinek időszakos felülvizsgálata során feltárt hiányosságok
megszüntetése
Az elvégzendő munkák a Városüzemeltetési csoportnak kiadásra kerültek.

69

Közvilágítás bővítésre érkezett árajánlatok elbírálása
Az új ajánlatok bekérése még nem történt meg.

70

Jobbágyi Péter bérleti szerződés módosítási kérelme
A szerződés aláírása mindkét fél részéről megtörtént.

71

Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása
A dokumentációk jóváhagyása megtörtént, a dokumentumok kikérése folyamatos

72

Rétság 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése
A partner értesítése megtörtént.

73

Bérleti szerződések jóváhagyása
A szerződések mindkét fél részéről aláírásra kerültek.

74

Képviselői tiszteletdíj felajánlás megállapodásának jóváhagyása
A megállapodás aláírása megtörtént, pénzügyi rendezés rendben.

75

Kárpátaljai magyar települések megsegítése
Nem támogatta a Képviselő-testület a felhívást.

2

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2015.05.22. kt ülésére

Egyebek napirendhez:
Összetört, ellopott virágtartó pótlása: még nem történt intézkedés
Olajvezeték miatti útszennyezés: a munka elvégzésre került
Autóbusz értékesítés, javítás: elektromos szerelőt keresünk, az általunk ismert szerviz tevékenységet már nem végez.

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 2015. április 14-i ülésén az alábbi részletezés szerint 59 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés engedélyezése és térítési
díj megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:

1 db
1 db

Biztosított támogatás Ft
4.000 Ft
4.000 Ft

-

-

1 db
1 db

-

2 db

4.000 Ft

2 db

4.000 Ft

-

-

A bizottság a 94/2015. (IV.14.) számú határozatával egyöntetűen javasolta a Képviselő-testületnek a
gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról szóló 2014. évi beszámoló elfogadását.

2 Határozati javaslatok
„A” változat
/2015.( IV.17.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló (2015. április havi testületi ülés határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót elfogadja.
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„B” változat
/2015. ( IV.17.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről (2015. április havi testületi ülés határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót nem fogadja el.
Rétság, 2015. május 15.

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
TKB AD-HOC BIZOTTSÁGHOZ ÉRKEZETT 2015. MÁJUS HAVI KÉRELMEK
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2015. május 22-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága!
Tisztelt Képviselő-testület!
A Társadalmi Kapcsolatok Ad-hoc bizottság áprilisi életre hívása óta négy kérelem érkezett:
1.) Hunyadi János Nyugdíjas Klub kérelme
A Nyugdíjasklub erdélyi utazás buszköltségére kér 150.000 Ft támogatást. A kirándulás teljes költsége 1.847.400 Ft, ebből az útiköltség 2.200 km x 317 Ft/km=697.400 Ft. A kiránduláson 50 fő venne részt. A kérelmező utas listát a kérelemhez nem csatolt. Szóban hiánypótlásra hívtuk fel. Amennyiben a hiánypótlás az ülésig megérkezik, a kérelem abban az
esetben tárgyalható.
A Hunyadi Nyugdíjas Klub az önkormányzattól 2015. évre 300.000 Ft támogatást kap kirándulásaihoz és rendezvényeihez.
2.) TRX Rétság kérelme
A civil szerveződés, céljuk a funkcionális sporteszközök népszerűsítése. Edzőtáborba szeretnének utazni Balaton településre. Az út kb. 400 km. A buszköltség várható díja 115.000
Ft. 23 fő utazna, valamennyien rétsági lakosok.
Javasolt átvállalható költséghányad: 115.000 Ft x 70 % = 80.500 Ft.
A civil szerveződés önkormányzati támogatást nem kaphat.
3.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
A Nógrád Megyei Tűzoltó versenyre szeretnének elmenni Mihálygergére, 2 db személyautóval. A résztvevők száma 11 fő.
Mivel a résztvevők száma nem éri el a szabályzatban meghatározott minimum 15 főt, az útiköltség nem vállalható át az Egyesülettől.
Az Egyesület már jelezte, hogy 2015. évi önkormányzati működési támogatását az előző
évivel azonos szinten 1.300 eFt-ban szeretné megkapni.
4.)
Kérem a Tisztelt Bizottságot és Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és
elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2015. május 11.
Mezőfi Zoltán
1 oldal a 2 oldalból

………………………………….

2015. 05. 22-i Kt. ülésre

alpolgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
54/2015. (IV.17.) számú határozata

Tárgya: AD-HOC bizottság létrehozása és működési szabályzatának elfogadása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ad hoc bizottság létrehozása és működési szabályzatának elfogadása című előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB) elnevezésű
ad hoc bizottság létrehozásával. A határozat mellékletét képező TKB működési szabályzatát jóváhagyja.
A „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” COFOG-on lévő 3.000 eFt tartalék dologi kiadásokra (egyéb szolgáltatás rovat) történő feloldását a 2015. évi költségvetésen
át kell vezetni.
Határidő:
a.) a működési szabályzat hatályba léptetésére 2015. április 20.
b.) végrehajtás folyamatos.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA

Határidő:
Felelős:

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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