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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

2015. évi költségvetés módosítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 30-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 lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, testületi kötelezettségvállalás, eredeti előirány-
zati korrekciók, technikai átvezetések valamint egyéb bevételi többlet előirányzatának átvezetése 
indokolja a 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés ismételt módosítását. 
 
A bevételi és kiadási előirányzat módosítási javaslatot intézményenként külön-külön tartalmazza a 
tételes kimutatás. 
 
Város költségvetése 
 
Központi támogatásként összesen: 4.298 eFt pótelőirányzatot kaptunk. Bérkompenzációra ösz-
szesen 1810 eFt támogatást kaptunk. A bérkompenzáció a város költségvetésében a kiadási olda-
lon részben személyi jellegű kiadásként és járulékként, részben intézményfinanszírozásként kerül 
feladásra.  
Szociális feladatainkra összesen 1.906 eFt-ot kaptunk, melyből a foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás 907 eFt, lakásfenntartási támogatás 939 eFt, óvodáztatási támogatás 60 eFt. Az előter-
jesztés készítésével egy időben került elbírálásra a szociális tüzelőanyag pályázatunk. Megkaptuk 
az értesítést, hogy a közeljövőben 1.582 eFt támogatás érkezik az önkormányzathoz. A támogatás 
összege 89 m3 tűzifa vásárlásához biztosít forrást (igénylés 212 m3 volt). A támogatás összege, a 
vállalt önrész és a szállítási költség várható összege a tervezetben feladásra került. 
 
A szociális kiadások 2015. évben éves szinten kerültek tervezésre. Az eredeti költségvetésben a 
bevételi oldalon átvett pénzeszközt terveztünk a kötelező egyező biztosítása érdekében. Jelen 
módosítás során technikai átvezetés történik az állami támogatás és az átvett pénzeszközök kö-
zött.  
 
Testületi hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan az alábbi javaslatokat teszem: 
Rendeződött a szerződés megkötése az OTP Létesítményüzemeltetővel. A 2014. évben meg nem 
fizetett parkgondozási díj megérkezett bankszámlára, az előirányzat 180 eFt + áfa összegben mó-
dosítandó. Feladásra kerülnek a konyha vállalkozásba adása miatti várható többletbevételek is 
(bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások megtérülései). 
 
Egyéb hatáskörben az alábbi javaslatokat teszem: 
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- A KRESZ park rongálása miatt 226.794 Ft kártérítést vállaltak megfizetni. A vállalás alapján 
került feladásra a bevételi többlet, bár a két gyermek szülei közül az egyik nem teljesíti be-
fizetési kötelezettségeit. 

- Helyi adóból, talajterhelési díjból, az önkormányzatnál maradó átjelentett bírságokból 
(egyéb bevételek) bevételi többlet várható. A jelenlegi javaslat a már fennálló többleteket 
tartalmazza.  

- Szintén bevételi többlet keletkezett (illetve várható még) a temető fenntartás bevételi rova-
ton is, jelenleg 30 eFt+áfa pótelőirányzatra teszünk javaslatot. 

- Kamatbevételeink előirányzata 16 eFt-tal emelhető. Az igen alacsony betéti kamatszint 
mellett ( 0,01 % - 0,3 %) 2015. évben jelentős kamatbevétel nem várható.  

- Osztalékbevételből 9 eFt nem tervezett bevételünk keletkezett. 
 
Átvett pénzeszközök között kerül kimutatásra a diákmunkára kapott támogatás összege. A támo-
gatás terhére a Zöldterület kezelés COGOG személyi juttatás és járulék rovata került megemelés-
re.  
 
 
Kiadások 
 
Központi támogatás terhére kerül biztosításra a bérkompenzáció miatti többlet bér és járulékkölt-
ség, az intézményfinanszírozások, a szociális tűzifa pályázaton elnyert támogatás része.  
  
 
Testületi hatáskörben kezdeményezett módosítások 
 
A tételes kimutatás határozat szám feltüntetésével tartalmazza az előirányzat változások átvezeté-
sét.   
 

• Jávorka János képviselő egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel Vöröskereszt részére (123/2015 
(VI.30.)), a felajánlás miatt 63.500 Ft-tal megemelésre kerül a civil szervezetek támogatása, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása (finanszírozás) csökkentését javasoljuk.  

• Az Önkéntes Tűzoltó egyesület benyújtotta a 2015. évi támogatási kérelmét. A Képviselő-testület az  
egyesület részére elkülönített tartalék terhére biztosítja a támogatást 1 300 000 Ft erejéig (139/2015 
(VII.21.)) 

• Varga Dávid Géza képviselő egy havi tiszteletdíját ajánlotta fel a Hunyadi Nyugállományúak Klubjá-
nak (138/2015 (VII.21.)) 50 800 Ft-tal megemelésre kerül a civil szervezetek támogatása, valamint a 
Polgármesteri Hivatal önkormányzati támogatása (finanszírozás) csökkentését javasoljuk   

• A 2015. évi karbantartási feladatokról több alaklommal született döntés. A döntések az alábbi költ-
ségvetést igénylő tételeket tartalmazták (forintban): 

 
Járóbeteg-ellátó K. fűtéskorszerűsítés támogatása 132/2015 (VII.21)  1.371.600   
Művelődési ház villanyhálózat karbantartás, javítás 131/2015 (VII.21.)  7.145.846   
Polgármesteri Hivatal fűtés karbantartás 129/2015 (VII.21.)   1.271.755   
Művelődési ház WC felújítás 128/2015 (VII.21.)    2.546.105   
Kamerarendszer bővítés tám (127/2015. (VII.21.)   4.260.850   
Gyalogátkelőhely tervek 130/2015 (VII.21.)                      499.500   
2015 évi karbantartási feladat I.ütem - tervek 126/2015 (VII.21.)   4.514.850   
Járda-karbantartás és labdafogó háló 191/2015 (IX.25)   1.367.000   
Műszaki ellenőrzés 169/2015 (IX.09.)                             952.500 
Utak karbantartása, felújítása                      20.955.000   
Épület felújítás                      49.530.000  
Művelődési ház WC felújítás pótmunkák költségei                    96.520   
Polgármesteri Hivatal kazánkarbantartás     1.778.000   

 
 

• A rendőrségnek tárgyi támogatásként 3 db új beszerzésű számítógép beszerzését (158/2015 (VIII.28.)) 
220 eFt-tal támogatta a Képviselő-testület.    
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• A Központi konyha vállalkozásba adása miatt fedezet biztosítása szükséges az óvodai, iskolai és a szo-
ciális étkezés vásárolt élelmezés rovatán. A  12.509,5 eFt-os kiadás fedezete részben a tervezett műkö-
dési költségek zárolása, részben a bérleti díjból származó többletbevétel, részben a tartalék. 
Tartalék felhasználására jelenleg azért van szükség, mert a konyhára jelenleg is folyamatosan érkeznek 
számlák. Nemrég kaptunk egyenlegközlő levelet élelmiszer vásárlásról (a számla a Pénzügyi és 
Szolgáltatási csoportnál nem áll rendelkezésre), érkeznek a továbbszámlázandó rezsiszámlák, dolgozó 
után táppénz-hozzájárulást fizetünk.  

 
• Javaslatot teszünk a szociális tűzifapályázat önkormányzati önrésznek biztosítására (171/2015. (IX.09.)), 

szállítási költségére (89 m3 x 1.270 Ft = 113.030 Ft, bruttó szállítási költség 89 m3 x 2.500 Ft = 222.500 
Ft). 

 
• A 176/2015. (IX.09.) Kt. határozatban kapott felhatalmazás alapján rendezzük az intézményi 

szemétszállítások 2015. évi költségeit (Rákóczi út 32. szám alatti épület - Zöldterület kezelés együtt 
258.470 Ft és Polgármesteri Hivatal 57.348 Ft). 

 
Egyéb kiadások 
• A Magyar Államkincstárral egyeztetve korrigáljuk a pénzmaradvány összegét. A bevételi többlettel (5.250 

eFt) megemeljük a tartalék összegét. Rendezésre kerül a testületi és egyéb hatáskörben megemelkedett 
előirányzatok kiadási oldala is, a tartalék növekedésével. Javaslatot teszünk az intézményi 
finanszírozások módosítására is (bevételi többlet, munkáltatói intézkedések).  

• A Bursa Hungarica ösztöndíj esetében volt 33 eFt áthúzódó kiadás, az Arany János tehetséggondozó 
programra pedig január hónapban még ki kellett fizetnünk az ösztöndíjat. A tanuló februárban szakította 
meg tanulmányait.  

• Közmunkásaink részére a nyári tartós kánikulában védőitalt (ásványvizet) vásároltunk. Az eredeti 
költségvetés a védőitalra fedezetet nem biztosított. 

 
Átvett pénzeszköz terhére a nyári diákmunka bér és járulékköltségét rendezzük. 
 
Technikai átvezetésben korrigáljuk az ápolási díj és a konyhai dolgozók védőruhájának 
előirányzatát. 
 
A javasolt tételek átvezetését követően a város költségvetése 88.911 eFt-tal növekszik, a tartalék 
14.207 eFt-os csökkenése mellett. Fontos megjegyezni, hogy a tartalék 14 milliós csökkenése 
elenyésző összeg a 85 millió forintot meghaladó felhalmozási kiadás növekmény mellett. 
 
 
 
Polgármesteri Hivatal: 
 
Költségvetési főösszegre ható változások a következők (Ft-ban):   
- bérkompenzáció és járuléka (állami támogatásból finanszírozva): 200 eFt 
- képviselői tiszteletdíj és finanszírozás zárolás: -114 eFt 
- zárolások miatti csökkenés: -1.260 eFt, 
- szemétszállításra biztosított pótelőirányzat: 57 eFt, 
- 2014. évi választás többletköltségének megtérülése (KLIK igényelte a választást követő napra 

jutó munkabért, melyet vissza tudtunk igényelni) 25 eFt. 
 
Színvonalváltozás összesen: -1.117 eFt. Önkormányzati többlettámogatási igény: -1.142 eFt. 
 
 
 
Napközi-otthonos Óvoda 
 
32 eFt-os színvonal emelkedés a bérkompenzáció és a járulék többlet miatt indokolt. A kiadási 
többlet állami támogatásból kerül biztosításra.  
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Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
 
Az intézmény költségvetésének színvonala 85 eFt-tal emelkeik. 
 
Költségvetési főösszegre ható változások a következők: 
- bérkompenzáció és járuléka 85 eFt, 
- a működési bevételek rovat 356 eFt-tal nő, az intézményfinanszírozás 356 eFt-tal csökken. 
 
 
 
Az összevont költségvetési színvonal a változások átvezetését követően 87.911 eFt-tal emelkedik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. október 20. 
 
 
                                                                                                       Hegedűs Ferenc 
                                                                                                          polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Rendelet-tervezet: külön csatolva 

 
 
 
Záradék: 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

Dr. Varga Tibor  
       jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

VAGYONKEZELŐI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA – RÁKÓCZI ÚT 32. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 30-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 2015. október 14. napon megtartott ülésén jóváhagyta a Salgótarjáni Szak-
képzési Centrummal kötendő szerződést a Rétság, Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan vagyon-
kezelésére. 
 
Jóváhagyást követően megküldtük a részünkről aláírt szerződést a partnernek. A Centrum az 
előterjesztéshez csatolt javításokat kéri átvezetni a szerződésen.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. október 18.          
                                                                                                          
                                                                                                            Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 
201/2015. (X.14.) számú határozata 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Rákóczi út 32. 
szám alatti ingatlan vagyonkezeléséről szóló előterjesztést és a Polgármesteri Hivatal által 
előkészített vagyonkezelői szerződést jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan – a határozat 
mellékletét képező - vagyonkezelői szerződését a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal 
megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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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. (X.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Rákóczi út 32. 
szám alatti ingatlan vagyonkezeléséről szóló előterjesztést és a vagyonkezelői szerződést 
jóváhagyja. 
 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan – a határozat 
mellékletét képező - vagyonkezelői szerződését a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal 
megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
 
 
Határidő:  
Felelős:  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAGYONKEZELÉSI	[PZ1]szerződés	

(tervezet) 

amely létrejött  a 

Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
törzsszáma: 735496 
adóigazgatási azonosító száma: 15735492-2-12 
bankszámlaszáma: 11741031-15451615 
statisztikai számjele: 15735492-8411-321-12 
mint Áátadó (a továbbiakban: Önkormányzat),  
 
a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52. 
képviseli: Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató-helyettes 
adószáma: 15830731-2-42 
mint Ellenjegyző, 
 
 
a Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
székhelye:  3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.  ………. 
képviseli: Gembiczki Ferenc főigazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15832111-2-12 
ÁHT azonosítója: 354706       statisztikai számjele:15832111-8532-312-12 
mint Áátvevő (a továbbiakban: Centrum)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő 
egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb 
ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési 
intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A 
Rendelet 1. § értelmében a KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből a 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó 
szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított. A közfeladat átvételére 2015. július 1-
jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.  
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Az Nkt. 76. § (5) bekezdés a) pontja, alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az 
intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes 
vagyonkezelői jog illeti meg a szakképzési centrum fenntartóját. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) 
bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt 
közfeladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a tan- és egyéb eszközöket, 
felszereléseket - az átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül a közfeladat 
átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az 
adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. 
 
Az Sztv. 92/B. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, 
továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-
átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó 
vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön. 
 

A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonkezelői jog gyakorlásának 
szabályait az alábbiak szerint állapítják meg. 

 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) 
bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt 
közfeladatok ellátását szolgáló ingatlanvagyon az átvevő szakképzési centrum ingyenes 
vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési 
centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. 
 
Az Sztv. 92. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, 
továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-
átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó 
vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról” az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 
vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a 
továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2015. július 
01-jei hatállyal jelölte ki. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 
Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő 
eszközöket, felszereléseket –, a  ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 

A Felek a Korm. rendelet 5. § (2) alapján 2015. ………………..-án átadás-átvételi 
megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a Centrum ingyenes vagyonkezelésébe 
kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. 
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A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a  

A szerződés tárgya 

1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi [SNd2]a 424. 
helyrajzi számú,  2651 [SNd3]Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti vegyes használatú 
[PZ4]épületet. [SNd5] 

2. A Centrum az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezteti. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlen és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt 
ingatlanokra a Centrum vagyonkezelői joga bejegyzésre kerüljön. Az Önkormányzat 
jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza a Centrumot, hogy az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos eljárásban teljes jogkörrel 
képviselje az illetékes Földhivatal előtt. 

3.  

Felek Jogai és kötelezettségei 

4. A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) 
szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok 
ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az 
Önkormányzat– a Centrum-mal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást 
követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények 
lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja. 

5. A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és 
módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

6. A Centrum-ot a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 
meg, valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz 
történő hozzájárulást. 
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7. A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és 

felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes 
gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások 
betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások 
jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni 
hasznait.  

8. Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, 
a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

9. A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. A Centrum vállalja, hogy 
2015. szeptember. naptól [SNd6]a vagyonkezelésben lévő Rákóczi u. 32. szám alatti 
ingatlanra az épület- és felelősség biztosítási szerződést megköti. A Centrum 2015. 
szeptember napig [SNd7]gondoskodik a közüzemi mérőórák (gáz, elektromos áram, víz), 
valamint az ezekhez kapcsolódó közüzemi szerződések átírásáról. A szerződések 
átírásáig a Centrum vállalja, hogy a Városi Önkormányzat számlája alapján 2015. 
szeptember [PZ8] napja után keletkezett költségeket megtéríti.  

Amennyiben a jelen szerződés aláírását követően az Önkormányzat nevére szóló 
száma érkezik vállalja, hogy a számlát kifizeti és azt tovább számlázza a Centrum felé, 
aki a számla ellenértékét 8 napon belül megtéríti az Önkormányzatnak.[SNd9] 

Az Önkormányzat nevére szóló számlát a Centrum közvetlenül nem fizeti ki.[SNd10] 

10. A Centrum felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

11. A Centrum köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 

12. A vagyonkezelésbe átvett vagyont külön átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át, 
annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet 
tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem 
állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése 
szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat 
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak. 

13. A Centrum a kezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.  

14. A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

15. A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.  

16. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést a Centrum köteles viselni. 
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17. A Centrum felel[PZ11] minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 
keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötelezettsége függetlenül 
attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény 
tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem 
terheli a Centrum-ot kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy 
adott helyzetben a közvagyon használójától általában elvárható. 

18. Az Önkormányzat a Centrum-tól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyonrendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Centrum a rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább 
folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

19. A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

20. A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult 

a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 
a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,  

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást végezni. 

21. A beruházás, felújítás értékét a Centrum-nak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról 
évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.  

22. A Centrum az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 
tájékoztatni. 

23. A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 
költségén helyreállítani. 

24. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal.  

25. A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat 
ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a 
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 

26. Tulajdonosi ellenőrzés: 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve a Centrum működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján a 
vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon 
rendeltetésszerű használatát ellenőrzi.  
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Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) a Centrum használatában álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt 
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni a Centrum képviselőjének 
jelenlétében, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 

c) a Centrum arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 
információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

Működési költségek viselésének szabályai 

27. Az ingatlant a Felek az alábbi megosztás szerint használják: 
a.) Földszint 
A földszint összes alapterülete 461,59 m2. Ebből kizárólagosan a Centrum által használt 
terület 280, 46 m2. Kizárólagosan az Önkormányzat által használt [PZ12]terület 114, 19 m2.  

Közös használatú területből az Önkormányzat által is használt területek a következők: 

− 002 számú Közlekedő, területe 49, 71 m2 

− 006 számú Női mosdó, területe 10, 64 m2 

− 007 számú Férfimosdó, területe 6, 59 m2 

Összesen:  66, 94 m2 (50%=33,47 m2) 

 

A főbejárat bal oldalán lévő 015., 019., 020., számmal jelzett, az oktatás tevékenységéhez 
biztosított közös helyiségekbe az Önkormányzat dolgozóinak – kivétel ügyintézés céljából 
– belépni tilos. 

b.) Emelet 
Az emelet összes alapterülete 480,99 m2. Ebből kizárólagosan a Centrum által használt 
terület 148,7 m2. (Részletes megosztás az 1-es számú melléklet helyiségbeosztása 
alapján:104, 105, 106,107) 

Kizárólagosan az Önkormányzat által használt terület 157,1 m2. (Részletes megosztás az 
1-es számú melléklet helyiségbeosztása alapján: 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118) 

A közös használatú terület 175,19 m2. (Részletes megosztás az 1-es számú melléklet 
helyiségbeosztása alapján: 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113) 

Az emeleti közös használatú területeket kizárólag a Centrum Intézményei vehetik 
igénybe. 

A részletes megosztás az 1-es számú mellékletben található. 
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c.) Tornaterem 
A tornatermi blokk összes alapterülete 73,14 m2. A Tornaterem és a kapcsolódó WC-, 
öltöző-, közlekedőhelyiség 50-50%-ban közös használatú[PZ13]. 

 

 

d.) Alagsor 
Az alagsori részt kizárólag az Önkormányzat használja, ahol közüzemi költségek 
[PZ14]nem merülnek fel. 

 

A földszint, emelet, Tornaterem együttes alapterülete: 

− 461,59 m2 + 480,99m2 + 73,14m2 = 1015,72m2 

 

Az Önkormányzat által kizárólagosan [PZ15](271,29 m2), valamint a közös használatú terekből 
50%-ban használt számított terület (kizárólagosan használt Önkormányzati terület: 271,29 
m2+földszint 33,47m2+emelet 87,85 m2+tornaterem 36,57 m2) : 429,18 m2.  

/Megjegyzés: 429,18:1015,72=0,4225 ~42%/ 

A vagyonkezelésben lévő ingatlan használatával kapcsolatos közüzemi díjakat a szolgáltatói 
számlák alapján a Centrum fizeti.  

A helyiségek területarányos használata alapján a közüzemi díjak ~61%-a a Centrumot, ~39%-
a Rétság Város Önkormányzatát terheli.  

Az épület üzemeltetése tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy az épülethez tartozó 
kertgondozás az Önkormányzat feladata. 

A Centrum az Önkormányzatra jutó költségeket a negyedévente utólag a negyedévet követő 
hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet az Önkormányzat a számla kézhezvételét követő 15 
banki napon belül köteles a Centrum [SNd16]bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A 
fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól a Centrum-ot a Ptk. Szerinti késedelmi kamat 
illeti meg. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Centrum a 2651 Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti épület 
rendeltetésszerű használatához szükséges fűtést az önkormányzat alkalmazásában lévő vagy 
megbízásában eljáró szakképzett fűtőszemélyzet útján biztosítja, ennek fejében a Centrum 
vállalja, hogy az Önkormányzatnak havonta[SNd17] 25.400.- Ft összeget fizet, az 
Önkormányzat részéről a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kiállított számla 
ellenében, annak kézhezvételét követő 15 napon belül, banki átutalással. 

Felek tudomásul veszik, hogy az épület üzemeltetésével összefüggő költségek fentiek szerinti 
megosztása és ebből eredő egymással szembeni elszámolási kötelezettség a Centrum 
törvényen alapuló vagyonkezelői joga keletkezésének időpontjától veszi kezdetét. 

A szerződés megszűnése 

28. A szerződést Felek 2015. július 1-jétől szeptember -jétől határozatlan időtartamra kötik. A 
szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban 
megszűnik. 
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29. A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

30. Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 
jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben található 
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Centrum-ot az ingóságok 8 
napon belüli elszállítására írásban felszólítani.  

31. Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő 
vagyontárgyait a Centrum költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 
raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni.  

32. A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

 

Egyéb rendelkezések 

33. A szerződést a Felek egyetértésük esetén írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

34. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket 
jelölik meg: 

Önkormányzat: Hegedűs Ferenc polgármester, +36-35-550-100 

Centrum: Lavaj Árpád  Tagintézmény vezető  06 20 771 0920 
35. Az Önkormányzat a Vagyonkezelési szerződés létrejötte miatt sem személyi állományt, 

sem nagy értékű tárgyi eszközöket, sem informatikai eszközöket, sem gépjárművet, 
sem követelésállományt nem ad át a Centrum-nak. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 
az épülettel kapcsolatban peres ügy nincs. 

36. Feleknek tudomása van arról, hogy az épület vegyes használatú. Tevékenységükkel más 
használók tevékenységét nem zavarhatják. 

37. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

38. A szerződésre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény , a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény . előírásai az irányadók. 

Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.  

 

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: alapterület kimutatás[SNd18][SNd19] 

2. sz. melléklet: 3 db műszaki alaprajz (Földszint, Emelet, Tornaterem)[SNd20] 
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Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
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Záradék: 
1. Jelen szerződés vagyonelemein a 2012. december [SNd21]13-án aláírt megállapodásban 
szereplő – jelenleg érvényes – vagyonleltárban felsoroltakat kell érteni. 
2. Az épületekre vonatkozó értékcsökkenést a 2012.[SNd22] december 31-i állapotra 
vonatkozóan az átadó átvezeti, melyről az átvevő részére másolatot ad át. 

3. Az átadó kijelenti, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlanra érvényes vagyonvédelmi 
biztosítással rendelkezik, melynek biztosítási díját annak lejártáig az átadó viseli. Átadó 
nyilatkozik, hogy a biztosítás lejárata előtt minimum 30 nappal felhívja a Centrum figyelmét a 
vagyonbiztosítás újbóli megkötésének 8. pontban szereplő kötelezettségére.[SNd23] 

Jelen szerződés … számozott oldalból áll és … eredeti példányban készült, amelyből … 
példány Átvevőt, 2 példány az Ellenjegyzőt és … példány Átadót illeti meg. 

.A vagyonkezelői szerződés 8 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült 

Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. 

Kelt: Budapest, 2015. augusztus 31. 

  ………………………….. 

  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési  

                        Hivatal     

                        Főigazgató 

……………………………………………
Palotás József 

főigazgatói jogkörben eljáró  
főigazgató-helyettes 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal 

Ellenjegyző 
 
 
 

………………………………………..  ………………………………………… 

                 pénzügyi ellenjegyző    jogi ellenjegyző 

Rétság, 

 

 

 

Hegedűs Ferenc 

........................................................................  

Centrum 

képviseli:Gembiczki Ferenc  
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polgármester 

         

              képviseli: 

Főigazgató  

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem:  

            dr. Varga Tibor 

Rétság Város Önkormányzat 
 

                                                      

pénzügyileg ellenjegyzem: 

…………………………………………… 

 Centrum 
jogilag ellenjegyzem: 
 
 

……………………………… 
  

 



VAGYONKEZELÉSI	[PZ1]szerződés	

(tervezet) 

amely létrejött  a 

Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
törzsszáma: 735496 
adóigazgatási azonosító száma: 15735492-2-12 
bankszámlaszáma: 11741031-15451615 
statisztikai számjele: 15735492-8411-321-12 
mint Áátadó (a továbbiakban: Önkormányzat),  
 
a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52. 
képviseli: Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató-helyettes 
adószáma: 15830731-2-42 
mint Ellenjegyző, 
 
 
a Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
székhelye:  3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.  ………. 
képviseli: Gembiczki Ferenc főigazgató 
adóigazgatási azonosító száma: 15832111-2-12 
ÁHT azonosítója: 354706       statisztikai számjele:15832111-8532-312-12 
mint Áátvevő (a továbbiakban: Centrum)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő 
egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb 
ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési 
intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A 
Rendelet 1. § értelmében a KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből a 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó 
szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított. A közfeladat átvételére 2015. július 1-
jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.  
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Az Nkt. 76. § (5) bekezdés a) pontja, alapján az Önkormányzat tulajdonában levő, az 
intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan ingyenes 
vagyonkezelői jog illeti meg a szakképzési centrum fenntartóját. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) 
bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt 
közfeladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon - ideértve a tan- és egyéb eszközöket, 
felszereléseket - az átvevő szakképzési centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül a közfeladat 
átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési centrum részéről történő ellátásának az 
adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. 
 
Az Sztv. 92/B. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, 
továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-
átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó 
vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön. 
 

A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonkezelői jog gyakorlásának 
szabályait az alábbiak szerint állapítják meg. 

 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) 
bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt 
közfeladatok ellátását szolgáló ingatlanvagyon az átvevő szakképzési centrum ingyenes 
vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési 
centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. 
 
Az Sztv. 92. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, 
továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-
átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó 
vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról” az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 
vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a 
továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2015. július 
01-jei hatállyal jelölte ki. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 
Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő 
eszközöket, felszereléseket –, a  ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 

A Felek a Korm. rendelet 5. § (2) alapján 2015. ………………..-án átadás-átvételi 
megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a Centrum ingyenes vagyonkezelésébe 
kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. 
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A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a  

A szerződés tárgya 

1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi [SNd2]a 424. 
helyrajzi számú,  2651 [SNd3]Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti vegyes használatú 
[PZ4]épületet. [SNd5] 

2. A Centrum az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezteti. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával feltétlen és 
visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megjelölt 
ingatlanokra a Centrum vagyonkezelői joga bejegyzésre kerüljön. Az Önkormányzat 
jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza a Centrumot, hogy az ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos eljárásban teljes jogkörrel 
képviselje az illetékes Földhivatal előtt. 

3.  

Felek Jogai és kötelezettségei 

4. A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) 
szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok 
ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az 
Önkormányzat– a Centrum-mal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást 
követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények 
lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja. 

5. A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és 
módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

6. A Centrum-ot a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 
meg, valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz 
történő hozzájárulást. 
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7. A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és 

felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes 
gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások 
betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások 
jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni 
hasznait.  

8. Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, 
a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

9. A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. A Centrum vállalja, hogy 
2015. szeptember. naptól [SNd6]a vagyonkezelésben lévő Rákóczi u. 32. szám alatti 
ingatlanra az épület- és felelősség biztosítási szerződést megköti. A Centrum 2015. 
szeptember napig [SNd7]gondoskodik a közüzemi mérőórák (gáz, elektromos áram, víz), 
valamint az ezekhez kapcsolódó közüzemi szerződések átírásáról. A szerződések 
átírásáig a Centrum vállalja, hogy a Városi Önkormányzat számlája alapján 2015. 
szeptember [PZ8] napja után keletkezett költségeket megtéríti.  

Amennyiben a jelen szerződés aláírását követően az Önkormányzat nevére szóló 
száma érkezik vállalja, hogy a számlát kifizeti és azt tovább számlázza a Centrum felé, 
aki a számla ellenértékét 8 napon belül megtéríti az Önkormányzatnak.[SNd9] 

Az Önkormányzat nevére szóló számlát a Centrum közvetlenül nem fizeti ki.[SNd10] 

10. A Centrum felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

11. A Centrum köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 

12. A vagyonkezelésbe átvett vagyont külön átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át, 
annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet 
tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem 
állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése 
szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat 
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak. 

13. A Centrum a kezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.  

14. A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

15. A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.  

16. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést a Centrum köteles viselni. 
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17. A Centrum felel[PZ11] minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 
keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötelezettsége függetlenül 
attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény 
tanulói vagy az érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem 
terheli a Centrum-ot kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy 
adott helyzetben a közvagyon használójától általában elvárható. 

18. Az Önkormányzat a Centrum-tól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyonrendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Centrum a rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább 
folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

19. A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

20. A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult 

a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 
a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,  

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást végezni. 

21. A beruházás, felújítás értékét a Centrum-nak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról 
évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.  

22. A Centrum az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 
tájékoztatni. 

23. A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 
költségén helyreállítani. 

24. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal.  

25. A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat 
ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a 
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 

26. Tulajdonosi ellenőrzés: 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve a Centrum működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján a 
vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon 
rendeltetésszerű használatát ellenőrzi.  
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Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) a Centrum használatában álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt 
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni a Centrum képviselőjének 
jelenlétében, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 

c) a Centrum arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 
információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

Működési költségek viselésének szabályai 

27. Az ingatlant a Felek az alábbi megosztás szerint használják: 
a.) Földszint 
A földszint összes alapterülete 461,59 m2. Ebből kizárólagosan a Centrum által használt 
terület 280, 46 m2. Kizárólagosan az Önkormányzat által használt [PZ12]terület 114, 19 m2.  

Közös használatú területből az Önkormányzat által is használt területek a következők: 

− 002 számú Közlekedő, területe 49, 71 m2 

− 006 számú Női mosdó, területe 10, 64 m2 

− 007 számú Férfimosdó, területe 6, 59 m2 

Összesen:  66, 94 m2 (50%=33,47 m2) 

 

A főbejárat bal oldalán lévő 015., 019., 020., számmal jelzett, az oktatás tevékenységéhez 
biztosított közös helyiségekbe az Önkormányzat dolgozóinak – kivétel ügyintézés céljából 
– belépni tilos. 

b.) Emelet 
Az emelet összes alapterülete 480,99 m2. Ebből kizárólagosan a Centrum által használt 
terület 148,7 m2. (Részletes megosztás az 1-es számú melléklet helyiségbeosztása 
alapján:104, 105, 106,107) 

Kizárólagosan az Önkormányzat által használt terület 157,1 m2. (Részletes megosztás az 
1-es számú melléklet helyiségbeosztása alapján: 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118) 

A közös használatú terület 175,19 m2. (Részletes megosztás az 1-es számú melléklet 
helyiségbeosztása alapján: 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113) 

Az emeleti közös használatú területeket kizárólag a Centrum Intézményei vehetik 
igénybe. 

A részletes megosztás az 1-es számú mellékletben található. 
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c.) Tornaterem 
A tornatermi blokk összes alapterülete 73,14 m2. A Tornaterem és a kapcsolódó WC-, 
öltöző-, közlekedőhelyiség 50-50%-ban közös használatú[PZ13]. 

 

 

d.) Alagsor 
Az alagsori részt kizárólag az Önkormányzat használja, ahol közüzemi költségek 
[PZ14]nem merülnek fel. 

 

A földszint, emelet, Tornaterem együttes alapterülete: 

− 461,59 m2 + 480,99m2 + 73,14m2 = 1015,72m2 

 

Az Önkormányzat által kizárólagosan [PZ15](271,29 m2), valamint a közös használatú terekből 
50%-ban használt számított terület (kizárólagosan használt Önkormányzati terület: 271,29 
m2+földszint 33,47m2+emelet 87,85 m2+tornaterem 36,57 m2) : 429,18 m2.  

/Megjegyzés: 429,18:1015,72=0,4225 ~42%/ 

A vagyonkezelésben lévő ingatlan használatával kapcsolatos közüzemi díjakat a szolgáltatói 
számlák alapján a Centrum fizeti.  

A helyiségek területarányos használata alapján a közüzemi díjak ~61%-a a Centrumot, ~39%-
a Rétság Város Önkormányzatát terheli.  

Az épület üzemeltetése tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy az épülethez tartozó 
kertgondozás az Önkormányzat feladata. 

A Centrum az Önkormányzatra jutó költségeket a negyedévente utólag a negyedévet követő 
hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet az Önkormányzat a számla kézhezvételét követő 15 
banki napon belül köteles a Centrum [SNd16]bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A 
fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól a Centrum-ot a Ptk. Szerinti késedelmi kamat 
illeti meg. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Centrum a 2651 Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti épület 
rendeltetésszerű használatához szükséges fűtést az önkormányzat alkalmazásában lévő vagy 
megbízásában eljáró szakképzett fűtőszemélyzet útján biztosítja, ennek fejében a Centrum 
vállalja, hogy az Önkormányzatnak havonta[SNd17] 25.400.- Ft összeget fizet, az 
Önkormányzat részéről a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kiállított számla 
ellenében, annak kézhezvételét követő 15 napon belül, banki átutalással. 

Felek tudomásul veszik, hogy az épület üzemeltetésével összefüggő költségek fentiek szerinti 
megosztása és ebből eredő egymással szembeni elszámolási kötelezettség a Centrum 
törvényen alapuló vagyonkezelői joga keletkezésének időpontjától veszi kezdetét. 

A szerződés megszűnése 

28. A szerződést Felek 2015. július 1-jétől szeptember -jétől határozatlan időtartamra kötik. A 
szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban 
megszűnik. 
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29. A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

30. Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 
jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben található 
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Centrum-ot az ingóságok 8 
napon belüli elszállítására írásban felszólítani.  

31. Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő 
vagyontárgyait a Centrum költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 
raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni.  

32. A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

 

Egyéb rendelkezések 

33. A szerződést a Felek egyetértésük esetén írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

34. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket 
jelölik meg: 

Önkormányzat: Hegedűs Ferenc polgármester, +36-35-550-100 

Centrum: Lavaj Árpád  Tagintézmény vezető  06 20 771 0920 
35. Az Önkormányzat a Vagyonkezelési szerződés létrejötte miatt sem személyi állományt, 

sem nagy értékű tárgyi eszközöket, sem informatikai eszközöket, sem gépjárművet, 
sem követelésállományt nem ad át a Centrum-nak. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 
az épülettel kapcsolatban peres ügy nincs. 

36. Feleknek tudomása van arról, hogy az épület vegyes használatú. Tevékenységükkel más 
használók tevékenységét nem zavarhatják. 

37. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

38. A szerződésre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény , a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény . előírásai az irányadók. 

Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.  

 

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: alapterület kimutatás[SNd18][SNd19] 

2. sz. melléklet: 3 db műszaki alaprajz (Földszint, Emelet, Tornaterem)[SNd20] 
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Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
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Záradék: 
1. Jelen szerződés vagyonelemein a 2012. december [SNd21]13-án aláírt megállapodásban 
szereplő – jelenleg érvényes – vagyonleltárban felsoroltakat kell érteni. 
2. Az épületekre vonatkozó értékcsökkenést a 2012.[SNd22] december 31-i állapotra 
vonatkozóan az átadó átvezeti, melyről az átvevő részére másolatot ad át. 

3. Az átadó kijelenti, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlanra érvényes vagyonvédelmi 
biztosítással rendelkezik, melynek biztosítási díját annak lejártáig az átadó viseli. Átadó 
nyilatkozik, hogy a biztosítás lejárata előtt minimum 30 nappal felhívja a Centrum figyelmét a 
vagyonbiztosítás újbóli megkötésének 8. pontban szereplő kötelezettségére.[SNd23] 

Jelen szerződés … számozott oldalból áll és … eredeti példányban készült, amelyből … 
példány Átvevőt, 2 példány az Ellenjegyzőt és … példány Átadót illeti meg. 

.A vagyonkezelői szerződés 8 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült 

Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. 

Kelt: Budapest, 2015. augusztus 31. 

  ………………………….. 

  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési  

                        Hivatal     

                        Főigazgató 

……………………………………………
Palotás József 

főigazgatói jogkörben eljáró  
főigazgató-helyettes 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal 

Ellenjegyző 
 
 
 

………………………………………..  ………………………………………… 

                 pénzügyi ellenjegyző    jogi ellenjegyző 

Rétság, 

 

 

 

Hegedűs Ferenc 

........................................................................  

Centrum 

képviseli:Gembiczki Ferenc  
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polgármester 

         

              képviseli: 

Főigazgató  

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem:  

            dr. Varga Tibor 

Rétság Város Önkormányzat 
 

                                                      

pénzügyileg ellenjegyzem: 

…………………………………………… 

 Centrum 
jogilag ellenjegyzem: 
 
 

……………………………… 
  

 



































































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

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

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                        Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (MŰSZAKI TERVEZÉSI MUNKÁRA), ismételt előterjesztés 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 30-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 2015. július 21-én döntött arról, hogy a volt buszmegálló helyén létesítendő 
gyalogátkelőhely tervezésére érkezett árajánlatot (Salgóterv Kft.) elfogadja. Az árajánlat mellé 
szerződés-tervezet nem került becsatolásra. Feladatul kaptuk, hogy a tervezőtől az alábbi felté-
telek mellett kérjünk szerződés-tervezetet: 
 

- fénymérés elvégzése, 
- műszaki javaslat kidolgozása, 
- beláthatóság ellenőrzése, 
- jelzőtáblák és felfestés tervezése, 
- szükség esetén járdaszélesítés tervezése, 
- engedélyek, hozzájárulások beszerzése.  

 
A vállalkozó a felkérést követően az alábbi munkákat vállalta a jóváhagyott bruttó 499.500 Ft-os 
ár helyett 444.500 Ft-os áron: 
  

- fénymérés elvégzése, hozzá szükséges jegyzőkönyv elkészítése 
- megvilágítás műszaki javaslatának elkészítése arra, hogy gyalogátkelőhely létesül-

hessen, 
- beláthatóság ellenőrzése, 
- esetlegesen hiányzó járdaszélesítés kialakítása, 
- felfestés és közúti jelzőtáblázás terve, 
- közútkezelői hozzájárulás beszerzése, amelyet a terv leszállítása utáni napon kér meg 

a Tervező, 
- közlekedéshatósági engedély beszerzésében közreműködés, 
- költségvetés. 

 
A vállalási ár nem tartalmazza az engedélyezési eljárás és a szükséges tulajdoni lapok és tér-
képmásolat díját.  
 
A szerződés augusztus 13. napon aláírásra került. A szerződés feltételei megfelelnek az elvá-
rásoknak.   
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. október 03.  
                                                                                                              Hegedűs Ferenc s.k. 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

KIVONAT 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2015. július 21. napján megtartott  nyílt  rendkívüli üléséről 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

130/2015. (VII.21.) számú határozata 
 
 
 

Tárgya:  2015. évi karbantartási terv  
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi karbantartási terv 
feladatai között a 29. sorszám alatt szereplő „A volt buszmegálló helyén, a Volán pénztárral 
szemben (a piacra vezető járda díszburkolatának vonalában) gyalogátkelőhely kialakítása aka-
dálymentesen” feladatra érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a Salgóterv Kft. bruttó 499.500 Ft-os árajánlatát elfogadja.  
A tervezői munkákról megállapodást kell kötni az alábbi munkarészek elvégzésére: 

- fénymérés elvégzése, 
- műszaki javaslat kidolgozása, 
- beláthatóság ellenőrzése, 
- jelzőtáblák és felfestés tervezése, 
- szükség esetén járdaszélesítés tervezése, 
- engedélyek, hozzájárulások beszerzése.  

A tervezés többlet előirányzatát a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: értesítésre 2015. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Hegedűs Ferenc sk.                                                                             Dr. Varga Tibor sk. 
   polgármester                                                                                               jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteles: 
 
 
Lichtenberger Edit  
       jkv.vez. 
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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. (X.30.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Salgóterv Kft-vel megkötött, a 
volt buszmegálló közelében akadálymentes gyalogátkelőhely tervezésére kötendő szerződés 
utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tekintettel arra, hogy a szerződés tartalma megfelel a 130/2015. (VII.21.) 
KT. határozatban megfogalmazott feltételeknek, a szerződést utólagosan jóváhagyja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor s.k. 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 













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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó        Előterjesztő:Hegedűs Ferenc polgármester 

HOZZÁJÁRULÁS KÖZFOGLALKOZTATTÁSI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ   

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 30-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 Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya jelezte az Ön-
kormányzat felé, hogy hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a 2015. november 3-tól 
2016. február 29-ig lehetőség nyílik újabb közfoglalkoztatási támogatás elnyerésére.  
A támogatás mértéke – abban az esetben, ha már az önkormányzat forrásai kimerültek az év vé-
gére való tekintettel-100 %-os mértékű is lehet. A pályázat benyújtásával lehetőség van közvetlen 
költéség igénylésére is, a bérköltség támogatás 20%-ának mértékéig.  

 
Városgondnok Úrral történt előzetes egyeztetés alapján az előterjesztés mellékletét képező kére-
lem készült el. 
 
Foglalkoztatni kívánt létszám:      20 fő 
 
A program időtartama:       2015.11.03-tól -2016.02.29-ig 

(A közfoglalkoztatottak két turnusban lennének foglalkoztatva, melyben akár egyes foglal-
koztatottak közfoglalkoztatási szerződése meghosszabbodhat.) 
 

Támogatás mértéke: 100% bér és járulékai (79.155 Ft+13,5% =87.89.841 Ft/fő) 
   20% közvetlen költség 
 
A közfoglalkoztatás költségeire 2 havi, a közvetlen költségekre a költségek 70 %-a előlegként igé-
nyelhető. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a hosszabb 
idejű közfoglalkoztatáshoz, közfoglalkoztatóként való részvételt engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2015. október 21. 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (II.25.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 18. § 3.) bekezdés i. pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást 
csak Képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.” 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( X.30.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hosszabb időtartamú közfog-
lalkoztatás támogatására Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének jóváhagyásá-
ról készült előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100%-os állami támogatás biztosítása mellett 
2015.11.03-tól -2016.02.29-ig 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. 
 
A program 100 %-ban támogatott. A program bérköltsége 6.332.400 Ft, járulékköltsége 
854.874 Ft, dologi kiadások költsége a ténylegesen felmerült bérköltség 20%-a. 
 
A közfoglalkoztatás 1 havi többlettámogatására és kiadásaira a 2015. évi költségvetés soron 
következő ülésén javaslatot kell tenni. A közfoglalkoztatás három havi többlettámogatását és 
kiadását a 2016. évi költségvetésben ütemezni kell. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a fenti feltételeket 
tartalmazó közfoglalkoztatási hatósági szerződést aláírja. 
 
 
Határidő: szerződéskötésre 2015. november 3., költségvetés módosítására szöveg  
                szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
 
 
Törvényességi záradék: 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
                                                                 Dr. Varga Tibor  
                                                                       jegyző 
 
 
 



Kérelmező/Ügyszám/ügyiratszám: 

 

  1

KÉRELEM1 

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 
 

1. A kérelmező adatai: 
Neve: Rétság Város Önkormányzata 
Címe: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20 
Adószáma:  15735492-2-12  
Képviseletére jogosult  

neve: Hegedűs Ferenc 
telefonszáma: 35/350-630 

Kapcsolattartó  
neve: Hesz Ildikó 
telefonszáma: 35/350-630  (113.) 
elektronikus levélcíme: munkaugy@retsag.hu 

Számlavezető pénzintézetének  
neve: OTP Bank 
címe: 2651 Rétság 
pénzforgalmi jelzőszáma: 11741031 

               számlaszáma: 11741031-15451615-100200092 
(Amennyiben önkormányzat a közfoglalkoztató a támogatást a Kincstár folyósítja a Kedvezményezett 
közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott támogatás elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, az 
önkormányzat által megadott számlára, mely az alábbi 
számlavezető pénzintézet: <bank neve>: z 
számla száma: <pf.jelzőszám> - <számlaszám>:) 
 
Egyéb számlaszámok3:………………………………………………………………………………………… 
 
2. A közfoglalkoztatás leírása 
 
a) A közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága:  
 
A közfoglalkoztatásba bevont személyek a 620/1 HRSZ-tól a 620/9 HRSZ-ig található önkormányzati 
területen fogják a fás –gazos területet megtisztítani, valamint az aktuális feladatokat ellátni, mint 
például a lehullott lombozat összeszedése, hó eltakarításban való segédkezés Sportpálya takarítása, 
tisztítása. A közfoglalkoztatottakat két turnusra bontva kívánjuk foglalkoztatni, melyben akár egyes 
foglalkoztatottak közfoglalkoztatási szerződése meghosszabbodhat. 
 
b) Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára 
Önkormányzati területek megóvása, utak, járdák tisztaságának biztosítása. 
 
 
 
 

                                                            

1 Támogatás hosszabbítás esetén is használandó kérelem 
2  Kérjük azt az elkülönített alszámlát megadni, amelyre a Kincstártól kéri a támogatás folyósítását. 
3 Amennyiben az önkormányzat további számlaszámmal/számokkal rendelkezik, azoknak a feltüntetése, ugyanis felhatalmazói 

nyilatkozat minden számlaszám esetében kiállításra kerül. 
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3. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó összesített adatok. (A részletező táblákkal 

összhangban kérjük kitölteni. A kitöltésnél kérjük, vegye figyelembe, hogy az igényelt előleg a 2015. 
évi költségvetést terheli.) 

 
Foglalkoztatni kívánt összes létszám:   .                20  fő 

 
A program időtartama: ........................................................................            2015 év 11 hónap 03. naptól4 
  ..........................................................................             2016. év 02 hónap 29 napig 

       A program teljes költsége:                      8.316 eFt 
A felajánlott saját forrás összege:               0 eFt5 

1. tábla 

2015 2016
1. Közfoglalkoztatottak közfoglalkoztatási bére 2 940 040 3 166 200

2.
Közfoglalkoztatási béreket terhelő szociális
hozzájárulási adó 396 905 427 437 

3. Bérköltség összesen [1+2] 3 336 945 3 593 637 
4. Bérköltség után igényelt támogatás 3 336 945 3 593 637 
5. Közvetlen és anyagköltségek 667 389 718 727 

6.
Közvetlen költségek és anyagköltségek után igényelt támogatás 
összesen ( a teljes bérköltség támogatási igény max. 20%-a) 667 389 718 727 

7. Szervezési költség 0 0 

8.
Szervezési költségek után igényelt támogatás (a teljes bérköltség 
támogatási igény max 1,5 %-a) 0 0 

9. Támogatási igény összesen [4+6+8] 4 004 334 4 312 364 
10. Felajánlott saját erő összege [[3+5+7]-9] 0 0 

Költségnem megnevezése
A támogatás teljes időtartamára

(Ft)

 
 

 
A közfoglalkoztatás költségeire előleget                kérek                             nem kérek6 

2. tábla 

                                                            

4 A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően legfeljebb 12 hónap lehet.  
 
5 Abban az esetben kötelező elem, amennyiben az igényelt támogatás összege kisebb, mint a program tervezett költsége. 
6 A megfelelő válasz aláhúzandó! 
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Igényelt előleg összege
(Ft)

2015. évben várhatóan el nem 
számolt előleg összege

(Ft)

2940040 1356040

955563
ebből Kis értékű tárgyi eszköz* 796000

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz 159563
Foglalkozás-egyészségügyi vizsgálat térítési díja**
Munkába járással kapcsolatos utazási költség munkaadót 
terhelő része
Munkásszállítás költsége
Szervezési költség

3895603 1356040

Költségnem

Bérköltség előleg (legfeljebb 2 havi bérköltség)
Közvetlen-, és anyagköltség (amennyiben van szervezési költség)  
előleg
(legfeljebb a költségek és kiadások 70%-a)

Előleg összesen

 
* Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdés c) 
pontjának 4. alpontja alapján kis értékű tárgyi eszköznek a 200 000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű 
tárgyi eszközöket tekintjük. A fentieket a rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi kérelmezők esetében kell 
alkalmazni: költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami 
pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) 
bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására 
feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, 
nemzetiségi önkormányzat, társulás.  Minden egyéb esetben a 100 000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó tárgyi 
eszközöket nagy értékű tárgyi eszköznek tekintjük. 
** A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díját nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel. 

 
 
 
 
 Kelt: Rétság, 2015-09-30      
 
 

……………………………………….. 
        kérelmező aláírása 
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Igényelt közvetlen-, és anyagköltségek felsorolása 
(Kérjük a táblázatot a projektben felmerült költség nemenként csoportosítva* kitölteni) 

3. tábla 

 
 

 
*A közfoglalkoztatási jogviszony létesítését megelőző foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díját nem kell megjeleníteni, amennyiben a 
közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel. 
**Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdés 4. pontja alapján kis értékű 
tárgyi eszköznek a 200 000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi eszközöket tekintjük. A fentieket a rendelet 2. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi kérelmezők esetében kell alkalmazni: költségvetési szerv, a központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű 
előirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezet, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására 
feljogosított szervezet (a továbbiakban együtt: tulajdonosi joggyakorló szervezet), valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, 
társulás. Minden egyéb esetben a 100 000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó tárgyi eszközöket nagy értékű tárgyi eszköznek tekintjük. 
Az anyagköltséget a kis értékű tárgyi eszközök között kell feltüntetni. 
 
Kelt:Rétság, 2015. szeptember 30.            

……………………………………….. 
               kérelmező cégszerű aláírása 

2015 2016 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Sárga mellény db 1 181 40 47 240 0 27% 12 755 0 59 995 0 59 995
2. Kesztyű db 784 100 78 400 0 27% 21 168 0 99 568 0 99 568
3. 0 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0 0
7. 0 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0 0
9. 0 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0 0
11. 0 0 0 0 0 0 0
12. 0 0 0 0 0 0 0
13. 0 0 0 0 0 0 0
14. 0 0 0 0 0 0 0
15. 0 0 0 0 0 0 0

125 640 0 33 923 0 159 563 0 159 563

alkalom 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0

1. db 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1. db 0 0 27% 27% 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

1. Ágvágó db 3543 40 141 720 0 27% 38 264 0 179 984 0 179 984
2. Lombseprű db 1653 40 66 120 0 27% 17 852 0 83 972 0 83 972
3. Szemetes lapát db 393 10 3 930 0 27% 1 061 0 4 991 0 4 991
4. Ásó nyéllel db 2519 10 25 190 0 27% 6 801 0 31 991 0 31 991
5. Lapát db 1929 10 19 290 0 27% 5 208 0 24 498 0 24 498
6. Kézi fűrész db 2362 10 23 620 0 27% 6 377 0 29 997 0 29 997
7. Vödör db 945 20 18 900 0 27% 5 103 0 24 003 0 24 003
8. Metsző olló db 1653 10 16 530 0 27% 4 463 0 20 993 0 20 993
9. Fejsze db 5118 5 25 590 0 27% 6 909 0 32 499 0 32 499

10. Ipari seprű db 1260 40 50 400 0 27% 13 608 0 64 008 0 64 008
11. Kapa db 2047 10 20 470 0 27% 5 527 0 25 997 0 25 997
12. Hólapát db 1653 20 33 060 0 27% 8 926 0 41 986 0 41 986
13. Fűrész db 120472 2 240 944 0 27% 65 055 0 305 999 0 305 999
14. Lombfúvó db 55118 2 110 236 0 27% 29 764 0 140 000 0 140 000
15. Lombszívó db 153543 1 153 543 0 27% 41 457 0 195 000 0 195 000

949 543 0 256 377 0 1 205 920 0 1 205 920
1 075 183 0 290 299 0 1 365 482 0 1 365 482

Elszámolni kívánt 
mennyiség

Mind-
összesen

(Ft)

Elszámolható ÁFA

Sorszám

Meny-
nyiségi 
egység

Összesen
(Ft)

Mindösszesen:

Munkásszállítás költsége

Munkásszállítás költsége összesen
Kisértékű tárgyi eszköz**

Kisértékű tárgyi eszköz költsége összesen

Foglalkoztathatósági szakvé

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz

Munkába járással kapcsolatos utazási költség összesen

Költség megnevezése
%

Nettó 
egységár

(Ft)

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz költsége összesen

Nettó költség
(Ft)

Munkába járással kapcsolatos utazási költség

Ft
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Igényelt szervezési költségek felsorolása 
4. tábla 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. 0 0 27% 27% 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0
4. 0 0 0 0 0 0
5. 0 0 0 0 0 0
6. 0 0 0 0 0 0
7. 0 0 0 0 0 0
8. 0 0 0 0 0 0
9. 0 0 0 0 0 0

10. 0 0 0 0 0 0
11. 0 0 0 0 0 0
12. 0 0 0 0 0 0
13. 0 0 0 0 0 0
14. 0 0 0 0 0 0
15. 0
16. Összesen 0 0 0 0 0 0

%

Nettó költség
(Ft)

Ft

Összesen
(Ft)

Szervezési Költség

Sorszám

Költség megnevezése
Meny-
nyiségi 
egység

Nettó 
egységár

(Ft)

Elszámolni kívánt 
mennyiség

Elszámolható ÁFA
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Igényelt előlegből finanszírozni kívánt közvetlen költség, anyagköltség (amennyiben van szervezési költség)  

5. tábla 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Sárga mellény db 1 181 40 47 240 0 27% 27% 12 755 0 59 995 0
2. Kesztyű db 784 100 78 400 0 27% 27% 21 168 0 99 568 0
3. 0 0 0 0 0 0

125 640 0 33 923 0 159 563 0

alkalom 0 0 0 0 0 0

1. db 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1. db 0 0 0 0 0 0
15. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1. Ágvágó db 3543 16 56 688 0 27% 27% 15 306 0 71 994 0
2. Lombseprű db 1653 16 26 448 0 27% 27% 7 141 0 33 589 0
3. Szemetes lapát db 393 10 3 930 0 27% 27% 1 061 0 4 991 0
4. Ásó nyéllel db 2519 5 12 595 0 27% 27% 3 401 0 15 996 0
5. Lapát db 1929 5 9 645 0 27% 27% 2 604 0 12 249 0
6. Kézi fűrész db 2362 2 4 724 0 27% 27% 1 275 0 5 999 0
7. Vödör db 945 5 4 725 0 27% 27% 1 276 0 6 001 0
8. Metsző olló db 1653 5 8 265 0 27% 27% 2 232 0 10 497 0
9. Fejsze db 5118 5 25 590 0 27% 27% 6 909 0 32 499 0

10. Ipari seprű db 1260 5 6 300 0 27% 27% 1 701 0 8 001 0
11. Kapa db 2047 5 10 235 0 27% 27% 2 763 0 12 998 0
12. Hólapát db 1653 5 8 265 0 27% 27% 2 232 0 10 497 0
13. Fűrész db 120472 2 240 944 0 27% 27% 65 055 0 305 999 0
14. Lombfúvó db 55118 1 55 118 0 27% 27% 14 882 0 70 000 0
15. Lombszívó db 153543 1 153 543 0 27% 27% 41 457 0 195 000 0

627 015 0 169 294 0 796 309 0

1. db 0 0 0 0 0 0
2. 0 0 0 0 0 0
3. 0 0 0 0 0 0

Szervezési költség mindösszesen 0 0 0 0 0 0
752 655 0 203 217 0 955 872 0

Szervezési költség

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz

Sorszám

Költség megnevezése
Meny-
nyiségi 
egység

Munkába járással kapcsolatos utazási költség

Munkába járással kapcsolatos utazási költség összesen

% Ft

Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz költsége összesen

Foglalkoztathatósági szakvélemény

Összesen
(Ft)

Mindösszesen:

Munkásszállítás költsége

Munkásszállítás költsége összesen
Kisértékű tárgyi eszköz*

Kisértékű tárgyi eszköz költsége összesen

Nettó 
egységár

(Ft)

Előlegből elszámolni 
kívánt mennyiség

Nettó költség
(Ft)

Elszámolható ÁFA

 
Kelt:Rétság, 2015-09-30          

*anyagköltséget a kis értékű tárgyi eszközök között kell feltüntetni                       kérelmező aláírása                                        
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M U N K A T E R V 

 
6. tábla 

kezdete vége

Segédmunka Rétság 620/1‐620/9 HRSZ, közterületek 2015.11.03 2016.02.29 20 segédmunkás

Ellátandó feladathoz 
szükséges munkakörEllátandó feladat megnevezése Ellátandó feladat helyszíne

(cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése)
Tervezett időtartam Tervezett 

létszám
(fő)

 
Kelt:Rétság, 2015-09-30          ……………………………………….. 
                   aláírás 
 
 
 
*Amennyiben azonos tevékenységhez több munkakör kapcsolódik, akkor munkakörönként külön sorban kell feltüntetni 
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4) A programban tervezett képzés rövid bemutatása. A képezni igényelt létszám szakmánkénti és 
képzési típusonkénti bontása.    

 

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  
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A tervezett képzések adatai 
1. tábla 

elmélet gyakorlat Ft/fő összesen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

0 0Mindösszesen:

So
rs

zá
m Képzés időtartama

(órában)
Képzés költsége

(Ft)Képzés megnevezése OKJ száma
Tervezett 
létszám

(fő)

Képzés kezdete
(év, hónap, nap)

 
 
 



Kérelmező/Ügyszám/ügyiratszám: 

6 

 

FOGLALKOZTATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK 
 

   

2. tábla

2015 2016 Összesen 2015 2016 Összesen

Segédmunkás 9239 nem nem 20 2015.11.03 2016.02.29 8 100% 3 090 800 3 166 200 6 257 000 417 258 427 437 844 695
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

létszám1

(fő)
munkakör 

megnevezése FEOR
szakképzettség 

szükséges 
(igen/nem)

bér2

(Ft)

Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Igényelt támogatás

támogatás 
mértéke

(%)
kezdete vége

 napi 
munkaidő
(óra/nap)

SZHA
(Ft)munkavezet

ő
(igen/nem)

 
 
* Az adott munkakörben, azonos időszakban foglalkoztatni kívánt létszámot kell feltüntetni.  
¹ A támogatás alapjaként a közfoglalkoztatottnak járó bér munkaidő-arányos része vehető figyelembe.  
² A támogatás keretében a szociális hozzájárulási adó számolható el. A támogatás igénylésénél figyelembe kell venni a külön jogszabályban biztosított kedvezményt. 
Támogatásként a kedvezménnyel csökkentett SZHA igényelhető. 

 
 

Kelt:Rétság, 2015-09-30          ……………………………………….. 
             kérelmező aláírása



 

      

A kérelmező nyilatkozatai 
Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének feltételeit teljesítem, vagyis: 

 
1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével rendelkezem. 

 
2. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkákra vonatkozóan más szervtől 

díjazásban nem részesülök. 
 

3.  Nyilatkozom, hogy a kérelem olyan feladatok ellátására irányul, melyek ellátására törvény nem ír elő 
közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt. Nyilatkozom továbbá, hogy a 
támogatott költségekre vonatkozóan normatív, illetve egyéb támogatásban illetőleg a képzés, a szociális 
földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a 
közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban - ide 
nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást - nem részesülök. 
 

4. Nyilatkozom, hogy a kérelem tárgyában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg 
nem nyújtottam be benyújtottam 

 
Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban: 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 
5. Kijelentem, hogy áfa levonási joggal 

− nem rendelkezem.  
− rendelkezem, de nem érvényesítem. 
− rendelkezem és érvényesítem azt. 

 
6. Kijelentem, hogy a szervezet jogerős végzéssel elrendelt felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy 

egyéb –megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt 
  áll nem áll. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll a 
szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek. 
 

7. Kijelentem, hogy az álláskereső(k) alkalmazását megelőző három hónapban a támogatással érintett 
munkakörrel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott  

a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.)  66. § (8) bekezdés a), c) 
pontjában meghatározott felmondással nem szüntettem meg; 

b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. 
§ (2) alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntettem meg; 

c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján, 
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntettem 
meg. 

8. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatottal azonos vagy hasonló munkakörben 
foglalkoztatott  

a. határozott idejű munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. § (8) 
bekezdés a), c) pontjában meghatározott felmondással nem szüntetem meg; 

b. határozatlan időtartamú munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyát az Mt. 66. 
§ (2) alapján működésével összefüggő okból felmondással nem szüntetem meg. 

c. közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát az Mt. 66. § (8) bekezdése alapján, 
valamint az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon nem szüntetem 
meg. 
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9. Vállalom, hogy a járási (fővárosi kerületi) hivatal közfoglalkoztatást kizáró okról, illetőleg kizárásról szóló 
döntésének közlését követően a kizárással érintett közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási jogviszonyát a 
kizárásról szóló döntés kézhezvételét követő napon, az Mt. 78. § (1) bekezdés b) pontja szerint azonnali 
hatállyal megszüntetem.  
 

10. Vállalom a közfoglalkoztatottak képzésben történő részvételének biztosítását a kérelemben megjelölt 
létszámban.  

11. Vállalom, hogy a programhoz kapcsolódó képzés esetén a közfoglalkoztatott és a képző intézmény 
között létrehozott felnőttképzési szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosítom a 
közfoglalkoztatottak képzésben való részvételét. 

12. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással foglalkoztatott 
álláskeresőt az Mt. 214. § (munkaerő-kölcsönzés) alapján. Tudomásul veszem, hogy az Mt. 53. §-ában 
szabályozott munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás kizárólag baleset, elemi csapás, súlyos kár, az 
egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében 
alkalmazható. 
 

13. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a járási (fővárosi 
kerületi) hivatal által kiközvetített álláskeresőt, elismerést kérőt, a kijelölt tartózkodási helyen élő 
harmadik országbeli állampolgárt, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyt 
foglalkoztatom. 

 
14. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a folyósított támogatást elkülönített számlán (alszámlán) 

kezelem. 
15. Vállalom, hogy a folyósított támogatást kizárólag a közfoglalkoztatás kiadásaira használom fel. 

16. Vállalom továbbá, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogató által előírt biztosítékot legkésőbb a 
hatósági szerződés aláírásakor átadom. 
Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető – 
fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által záradékolt, beszedési megbízás benyújtására 
vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el. Amennyiben önkormányzat a foglalkoztató, a 
közfoglalkoztatási támogatások kezelésére elkülönített számlára (alszámlára) a számlavezető pénzintézet 
által záradékolt, beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot nyújt be a Kincstár javára 
is. A támogatás addig nem folyósítható, amíg a Kincstár a felhatalmazó levelet be nem fogadja 
 

17. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz 
a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a kormányzati ellenőrzési 
szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában 
érintett szervek, valamint más jogosultak hozzáférjenek. 
 

18. Nyilatkozom, hogy jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom 
(adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás)7  

 

van     nincs 

 

                                                            

7 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott köztartozása áll fenn, úgy 
támogatásban nem részesülhetek. 
 

19. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami kincstár, illetve a 
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot 
szolgáltat. 
 

20. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók. 
 

21. Nyilatkozom, hogy kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem támogatást. 

 
22. Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és 

dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A kérelmet a Korm. rendelet ismeretében, a fenti 
tartalommal benyújtom 

 
23. A kérelmet polgármesteri hivatallal nem rendelkező települési önkormányzatként – ide nem értve a 

közös önkormányzati hivatalt működtető város önkormányzatát – nyújtom be 
igen     nem. 

 
24. Vállalom, hogy a későbbiekben bevezetésre kerülő Közfoglalkoztatási Monitoring Rendszerbe - a 

rendszer bevezetését követően - az előírt adatokat a rendszerhez kiadásra kerülő felhasználói 
dokumentációban meghatározott részletezettséggel és ütemezés szerint feltöltöm. 

 
 
Államháztartáson kívüli kérelmező további nyilatkozata 

 
25.  Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett nyilatkozatok 

alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése miatt bármely szerv jogerősen 
kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a kérelem elutasításra kerül. 

 
26. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók. 

 
 
Kelt: Rétság, 2015-09-30          
         
         …………………………… 
              kérelmező aláírása 

 

 

 

 

A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat és igazolásokat 
(értelemszerűen, ha a kérelmezőre vonatkozik): 
 
Minden közfoglalkoztató esetében 



Kérelmező/Ügyszám/ügyiratszám: 

 

  4

− munkaerőigény bejelentő lap 
− a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolata, ha a tevékenység ezt igényli  

(pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi 
hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni), 

− a program műszaki megalapozottságát alátámasztó számítások, leírások, átnézeti és 
helyszínrajzok stb. (ha a tevékenység ezt igényli). 

 

Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén 
- aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintája, vagy banki aláírás bejelentője, vagy annak 

kérelmező által „az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírás 
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel 
ellátott másolata. Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges 
becsatolni. Ebben az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

 

Még be nem jegyzett gazdasági társaság vagy egyéni cég esetén:  
- igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról 
 

Gazdasági társaság esetén 
− ha a cégjegyzék nem tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési 

(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: cégbejegyzésre jogosult személy 
eredeti aláírási címpéldánya/aláírás- mintája, vagy annak a munkaadó által az „eredetivel 
mindenben megegyező és hatályos” felirattal és aláírási címpéldánynak/aláírás-mintának 
megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata. (A járási (fővárosi 
kerületi) hivatal kizárhatja a vagylagosságot, ha megjelöli, melyik dokumentumot fogadja be.) 

− ha a cégjegyzék tartalmazza az aláírási címpéldány/aláírás-minta cégbejegyzési 
(változásbejegyzési) eljárásban történő benyújtásának tényét: a munkaadó által az „eredetivel 
mindenben megegyező és hatályos” felirattal és az aláírási címpéldánynak/ aláírás-mintának 
megfelelő aláírással és annak (pecsét léte esetén) pecséttel ellátott másolata. 
(Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta csak abban az esetben fogadható el, ha a cég létesítő 
okiratát vagy a létesítő okirat módosítását is az ügyvéd készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az 
aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi), 

− a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem 
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén 
kell benyújtani), 

− a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által 
elkészített másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás 
napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és 
annak léte esetén bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladat ellátására megállapodás alapján 
kerül sor), 
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben az 
esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

− Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet 
igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a kérelmező által benyújtott, cégszerű 
aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a közfoglalkoztató nem szerepel a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban)8. 

                                                            

8 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati 
közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra. 
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Magán erdőgazdálkodó közfoglalkoztató esetén 
 

- a gazdálkodási formára jellemző okirat (vállalkozói igazolvány, illetve a vállalkozó 
tevékenység bejelentéséről szóló dokumentum, őstermelői igazolvány, alapító okirat, stb.) 
fentieknek megfelelő másolatai, 
Amennyiben a korábban beadott okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben 
az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a 
kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a 
közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)9, 

– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem 
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell 
benyújtani). 

 
Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő közfoglalkoztató esetében(pl.: alapítvány, egyesület) 
Cégnyilvántartásban nem szereplő munkaadó esetében: 
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a közfoglalkoztató „az eredetivel mindenben 

megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak/aláírás 
mintájának megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el,  
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben 
az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

– a közfoglalkoztató székhelye szerinti törvényszék által kiállított, 30 napnál nem régebbi, a 
nyilvántartásba vételről szóló igazolás, 

– cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya, vagy annak kérelmező által 
„az eredetivel mindenben megegyező” felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás 
mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel 
ellátott másolata, 

– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem 
(letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívüli kérelmező esetén kell 
benyújtani),  

– a közfeladat ellátásáról szóló, önkormányzattal kötött megállapodás kérelmező által elkészített 
másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel mindenben megegyező és az aláírás napja óta nem 
változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén 
bélyegzővel lát el (amennyiben a közfeladatot ellátására megállapodás alapján kerül sor), 
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt, ismételten nem szükséges becsatolni. Ebben 
az esetben elegendő a közfoglalkoztató nyilatkozata is. 

– NAV által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat, vagy a 
kérelmező által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat (amennyiben a 
közfoglalkoztató nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)10. 

–  
 

                                                            

9 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati 
közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra. 
10 Nem vonatkozik az önkormányzatra, önkormányzati társulásra, költségvetési szervre, közhasznú szervezetre, önkormányzati 
közfeladat ellátásában közreműködő gazdasági társaságra. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

BÉRKORREKCIÓ LEHETŐSÉGE A VÉDŐNŐI SZOLGÁLATNÁL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 30-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 védőnői szolgálatnál dolgozók havi juttatását több jogszabály figyelembevételével kell megha-
tározni.  
 

- az alapilletmény megállapításához figyelembe kell venni a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényt, 

- a pótlékok és egyéb havi juttatások biztosítását az egészségügyi szolgáltatások Egész-
ségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 
(III. 3.) Korm. rendelet szabályozza, 

- a munkáltatói hatáskörben biztosított többletjuttatásokat az éves költségvetés tartalmaz-
za. 

 
Az OEP elvárása a finanszírozás felhasználásával az, hogy a támogatás összege legyen a 
szolgálatra költve. E feltételnek minden évben megfeleltünk, sőt saját bevételekből egészítettük 
ki a feladatellátást.  
 
Pótlékként kötelező a védőnő részére megadni a fix összegű díj 15%-át., tehát 115.000 Ft x 15 % = 
17.250 Ft-ot, mely összeg tartalmazza a munkáltató járulékfizetési kötelezettségeit is. A dolgozó részére 
bruttó 13.583 Ft-ot kell biztosítani. A dolgozók a pótlékot bruttó 15.750 Ft-os összegben megkapják. 
 
A teljesítményalapon járó, változó összegű díjazás biztosítására az alábbi lehetőségek vannak: 

- januárban egy fix összeg kerül megállapításra, amely az év végén a már ismert adatok 
alapján korrigálásra kerül (probléma lehet az esetleges túlfizetés rendezése), 

- változóbérként kerül kifizetésre minden hónapban az OEP adatközlése alapján (pontos 
adatok alapján történő kifizetés (bruttó 14 és 18 ezer forint közötti az összeg), 

- nem kötelező cafetéria biztosításával. 
 
Védőnőink nem kötelező bérként havi 5.000 Ft munkáltatói döntésen alapuló juttatást és bruttó 
16.104 Ft cafetériát kaptak. A nem kötelező többletjuttatások fedezik a kötelező díjazást. Az 
OEP a kormányrendelet betartását és a juttatások kifizetését 2014. évben ellenőrizte, a többlet-
juttatás biztosítását elfogadta. 
 
Rétságon már évek óta az a Képviselő-testület alapelve, hogy a köztisztviselőknek kötelezően 
járó cafetériát biztosítja valamennyi – nem közfoglalkoztatott – dolgozójának. A közelmúltban 
több alkalommal tárgyalta a Képviselő-testület az új védőnő kinevezéséről szóló előterjesztése-
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ket. A bizottsági vitában megfogalmazásra került, hogy indokolt lenne a jelenleg biztosított jutta-
tások mellett a teljesítményarányos díj biztosítása is, mely nem kerülne elszámolásra a munkál-
tatói hatáskörben biztosított juttatás és a cafetéria juttatás terhére.  A Képviselő-testület joga 
eldönteni, hogy mikortól kerüljön elvégzésre a korrekció. A hivatkozott Kormányrendelet e ren-
delkezése 2013. július 1. naptól hatályos.  
 
A többlet juttatás forrása mindenképp az önkormányzat saját bevétele lenne. A védőnői tevé-
kenység finanszírozására 589 eFt körüli havi támogatást kaptunk. 
 
A támogatásra az alábbi bontásban, 500 fő ellátott után vagyunk jogosultak: 
 

1. számú körzet 
- Rétság általános iskolai tanulók  124 fő 
- Rétság egyéb ellátottak    77 fő 
- Tolmács egyéb ellátottak    49 fő 
- Tolmács tagintézmény tanulói   15 fő 

 
2. számú körzet 
- Bánk egyéb ellátottak     24 fő 
- Rétság általános iskolai tanulók  124 fő 
- Rétság egyéb ellátottak    87 fő 

 
A havi támogatás összege a helyettesítés megszüntetésével várhatóan havi 46 eFt-tal növek-
szik. Az OEP támogatás a jelenlegi béreket várhatóan fedezni fogja. Továbbra is önkormányzati 
forrás szükséges a nem kötelező bérjellegű juttatásokhoz, a cafetériához, a munkába járáshoz, 
a kötelező védőruha biztosításához, a szakmai program használatához, a rendelő valamennyi 
működési kiadásához.  
 
Amennyiben a Képviselő-testület a korrekció elvégzése mellett dönt, a fedezetet a 2015. évben 
pótelőirányzatként szükséges biztosítani.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. október 18.  
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszí-

rozásának részletes szabályairól 
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21. § *  (1) *  Az OEP a területi védőnői ellátás finanszírozására a Vhr. 16. §-ának (3)-(4) bekezdése 

alapján köt szerződést. 
 (4) *  A védőnői szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a (2)-(3) 

bekezdés szerint számított pontértéknek és a (10) bekezdésben meghatározott egy pontra 
jutó forint értéknek a szorzata alapján kerül megállapításra az (5)-(8) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével. A védőnői szolgáltató az e bekezdés szerinti havi díjazása 12%-ának 
megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani. 

 (11) *  A területi védőnői ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően 
havonta az alábbi fix összegű díjazásra is jogosult: 

a) *  főváros, város: 92 000 Ft, 
b) *  község: 103 000 Ft, 
c) *  csatolt község: 115 000 Ft, 
d) *  külterületi lakott hely: 126 000 Ft. 
A finanszírozási szerződésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az 

ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)-d)pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a 
védőnői ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegű díjazásra jogosult. A fix összegű díj 15%-a 
a védőnőt közvetlenül megillető területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az 
egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védőnői ellátást 
biztosító szolgáltatót az a)-d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegű fix díj 
illeti meg akkor, ha a védőnői körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű 
településre. Amennyiben a védőnői körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft ösz-
szegű pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védőnőt teljes 
munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti 
meg. 
 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (X.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a védőnői szolgálatnál bérkorrek-
ció végrehajtásának lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő fi-
nanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21.§ (4) bekezdé-
se szerinti havi díjazást az OEP havi adatszolgáltatását követően, változóbérként kívánja a vé-
dőnők részére biztosítani. 
A Képviselő-testület  

- az 1. számú védőnői körzet esetében a 2015. évben várható juttatásra 55 eFt bruttó bér 
és 15 eFt járulék összegét,  

- a 2. számú védőnői körzet dolgozója részére ………………….. naptól …………….. Ft 
bruttó személyi kiadás és ……… Ft járulék összegét  
a 2015. évi költségvetésben a tartalék terhére biztosítja. 

 
 
Határidő: kifizetésre minden hó 10. napja 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Változóbér alap 2013. július 01. naptól 
 

        2. védőnői kör 

  pont pontérték 
változóbér 

alap 2 12% bruttó járulék 
2013.             

 július 484 315,24 152 576 18 309 14 417 3 892

 augusztus 484 316,066 152 976 18 357 14 454 3 903

 szeptember 484 316,056 152 971 18 357 14 454 3 903

 október 484 316,57 153 220 18 386 14 477 3 909

 november 484 332,187 160 779 19 293 15 192 4 102

 december 484 331,666 160 526 19 263 15 168 4 095

              

2014.             

január 487 338,064 164 637 19 756 15 556 4 200

február 487 337,258 164 245 19 709 15 519 4 190

március 487 371,139 180 745 21 689 17 078 4 611

április 487 370,812 180 585 21 670 17 063 4 607

május 487 370,657 180 510 21 661 17 056 4 605

június 487 370,056 180 217 21 626 17 028 4 598

július 487 370,656 180 509 21 661 17 056 4 605

augusztus 487 370,414 180 392 21 647 17 045 4 602

szeptember 487 371,101 180 726 21 687 17 076 4 611

október 487 370,251 180 312 21 637 17 037 4 600

november 487 371,281 180 814 21 698 17 085 4 613

december 487 370,497 180 432 21 652 17 049 4 603

              

2015             

január 457 375,381 171 549 20 586 16 209 4 377

február 457 375,062 171 403 20 568 16 196 4 373

március 457 375,062 171 403 20 568 16 196 4 373

április 457 374,949 171 352 20 562 16 191 4 371

május 457 374,149 170 986 20 518 16 156 4 362

június 457 374,076 170 953 20 514 16 153 4 361

július 457 374,749 171 260 20 551 16 182 4 369

augusztus 457 374,076 170 953 20 514 16 153 4 361

szeptember 457 374,749 171 260 20 551 16 182 4 369

október 457 374,546 171 168 20 540 16 173 4 367

november     0 0 0 0

december     0 0 0 0

Összesen       573 535 451 602 121 933
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Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia  Előterjesztő: Fodor Rita, a jegyző általános helyettese  

Képviselői tiszteletdíj felajánlás  
MEGÁLLAPODÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 30-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! 
 
Varga Dávid Géza Képviselő Úr azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy járul-
jon hozzá a 2015. október havi tiszteletdíjának felajánlásához. A Képviselő Úr a Kereplő Néptánc 
Egyesületnek kívánja felajánlani tiszteletdíját az András-napi mulatság költségeire, népviseleti ru-
hák vásárlására. 
 
A képviselői felajánlás terhére a támogatottal megállapodást kell kötni. Az október havi tiszteletdíj 
átcsoportosítására a 2015 évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. október 22. 
 

         Fodor Rita 
a jegyző általános helyettese 

 

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

 

3. Jogszabályi háttér 

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, mely sze-
rint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváha-
gyást követően lehet aláírni. …” 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( X.30.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Dávid Géza Képviselő Úr 
tiszteletdíj felajánlásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 
 
A tiszteletdíj felajánlás miatt a változásokat a 2015. évi költségvetés soron következő módosítása-
kor át kell vezetni az alábbiak szerint: 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében személyi kiadások csökkentése 40.000.-Ft, járulékok ki-
adásának csökkentése: 10.800.- Ft. 
Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek programtámogatása pótelőirányzatként 50.800.- 
Ft kerül. 
 
A támogatott civil szervezettel az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal megállapodást kell kötni. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést 
aláírja.  
 
Határidő:  2015. november 19. 
Felelős: Hegedűs Ferenc, polgármester 
  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

Dr. Varga Tibor 
Jegyző 

 
Ikt.sz:…………./2015 

 
MEGÁLLAPODÁS 

  
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a Kereplő Nép-
tánc Egyesület– képviselő: Simon Katalin művészeti vezető – között Varga Dávid Géza képviselő tisztelet-
díj felajánlásból biztosított 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……../2015.(X.30.) számú határozatával 
a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Kereplő Néptánc Egyesület részére 50.800.- Ft azaz ötven-
ezer-nyolcszáz forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084031. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

-       András napi mulatság költségeire, népviseleti ruhák vásárlására  50.800.- Ft 
    
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett keret terhére az 
egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet-nél vezetett 64000060-10058217 számú számlájára 
igénybejelentés alapján utalja át. 
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4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre 
használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiál-
lított számla másolatainak benyújtásával, 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 bizony-
latoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bárminemű 
kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támoga-
tás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 

• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás 
célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu); 

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával 
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön 
törvény közérdekből elrendeli; 

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak minő-
sülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban 
(szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett 
változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását 
kezdeményezni; 

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

 
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására 
jogosult és köztartozása nincs. 
 
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irány-
adónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a 
megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
  
Rétság, 2015. ………………………. 
  
  Hegedűs Ferenc                                 ………….…………… 
    polgármester                                         Támogatott   
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
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NYILATKOZAT 
 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér-
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………... 
Természetes személy lakcíme: …………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………... 
Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………… 
Adószáma: ……………………………………………………………………………………… 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………….. 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………… 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpén-
zekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)  
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

1. nem áll fenn vagy  � 
2. fennáll a ..….. pont alapján � 

- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 
1. nem áll fenn vagy � 
2. fennáll a ..….. pont alapján � 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
Kelt: ………………………………. 
                                                                             ……………………………. 
                                                                                 Aláírás, cégszerű aláírás 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita jegyző általános helyettese     
                                                                               Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester 

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. október 30-i ülésére 
 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
 
 

Szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata  
180 

(IX.25.) Az átdolgozott tervezet tárgyalása a mai ülés napirendje 
 

Beszámoló a 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 181 

Végrehajtás folyamatos 
 

Beszámoló a munkaközösség éves programjáról (óvoda) 182 

Intézményvezető tájékoztatása megtörtént 
 

Tájékoztatás követelésállományokról 183 

Végrehajtás folyamatos 
 

Termőföld haszonbérleti szerződés jóváhagyása 184 

Hatáirdő még nem járt le. 
 

Vállalkozási szerződés jóváhagyása 185 

Lift javítására vonatkozó szerződés mindkét fél részéről aláírásra került. 
 

Védőnői szolgálat telefonvásárlási kérelme 186 

Kérelmezők értesítése megtörtént. 
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Buszöböl tervezői munkáira árajánlat kérése 187 

Az árajánlatok a mai ülés napirendje. 
 

Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 188 

A csatlakozás megtörtént. 
 

Előterjesztés ingatlan megvásárlására 189 

A felajánlók értesítése megtörtént. 
 

Művelődési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata 190 

A szerződést a vállalkozó nem írta alá. 
 

2015. évi karbantartási terv II. 191 

Betegség miatt a végrehajtás még nem történt meg. 
 

Döntés vis major helyzetről 192 

A kazáncsere megtörtént. 
 

Rétság-Vízellátás Gördülő Fejlesztési terv 2016-2030 193 

 
 

32 Ha tulajdonjogának megszerzése 194 

A partner tájékoztatása megtörtént 
 

TKB döntések  195 

A költségátvállalás megtörtént.  
 

Közalkalmazott kinevezése 196 

A kinevezés megtörtént 
 

Alpolgármester felmentése, új alpolgármester megválasztása 197 

További intézkedést nem igényel a végrehajtás 
 

Döntés személyi kérdésben - tájékoztató 198 

A tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette 
 

Város karbantartási tervéhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása 

199 
(X.14.) 

Az eredmény megállapítása megtörtént, a jövő héten szerződést kötünk. 
 

2015. évi közbeszerzési terv módosítása 200 

A módosított terv kihirdetése megtörtént 
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Vagyonkezelői szerződés megkötése 201 

Részünkről az aláírás megtörtént, az átdolgozott anyag a mai ülés napirendje 
 

Művelődési ház villámvédelmi rendszerének felülvizsgálata 202 

A módosított szerződés aláírása megtörtént. 
 

Közösségi autóbusz értékesítéséhez tulajdonosi döntések meghozatala 203-205 

Az idő rövidsége miatt a parkoló bérleti szerződés módosítása még nem történt meg. 
 

Eseti bérleti szerződés jóváhagyása 206 

A szerződés aláírása megtörtént. 
 

Pályázat benyújtása műfüves pálya építésére 207 

Nem kívánt a Képviselő-testület pályázatot benyújtani, további teendő nincs 
 

32 Ha. tulajdonjogának megszerzése 208 

Értesítés megtörtént. 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
 
Szociális  Bizottság  2015. szeptember 22-i ülésén az alábbi részletezés szerint 20 db 
határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támoga-
tás Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 17 db 89. 000.-Ft 
- -       elutasított kérelem  3 db - 

           Döntés összesen: 20  db 89. 000.-   Ft 
Szociális étkezés engedélyezése és térítési 
díj megállapítása - - 

- -       támogatott kérelem 1 - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 - 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszál-
lítása iránti kérelem - - 

- -       támogatott kérelem 1 db - 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen:  db -  
Temetési Települési támogatás    

- -       támogatott kérelem 1 40. 000.- 
- -       elutasított kérelem    
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           Döntés összesen:    
Születési települési támogatás    

- -       támogatott kérelem 1 15. 000.-  
- -       elutasított kérelem    

           Döntés összesen:  db   .000.- Ft 
  
Hat ügyfél kérelemmel fordult a Bizottsághoz, miszerint a részükre megállapított szociális 
étkeztetést le szeretnék mondani.  
A Bizottság a kérelmeket jóváhagyta, az ügyfeleknek összesen 13. 970.- Ft túlfizetése volt.  
Az összeg visszatérítése a jogosultak számára folyamatban van, eddig 5. 110.- Ft-ot sikerült 
visszatérítenünk. 
 
 
2 Határozati javaslatok 

 „A” változat 
/2015.( X.30..) KT. HATÁROZAT 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfo-
gadja. 
 

„B” változat 
/2015. ( X.30.) KT. HATÁROZAT 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem 
fogadja el.  
 
Rétság, 2015. október 22. 
 

Hegedűs Ferenc  
   polgármester 
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