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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2015. november hónapban fogadta el jelenleg hatályos szociális ellátásokról szóló rendeletét.
A rendelet módosítását kezdeményezem. Polgármesteri programomban szerepelt a születési
támogatás 10.000 Ft-tal történő megemelése. A többlettámogatás 2016. évi költségvetésünket
nem veszélyezteti, 150-200 eFt éves kiadási többlet jelentkezik csupán..
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 18.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
1. pontban bemutatva
3. Jogszabályi háttér:
4. Rendelet-tervezet Határozati javaslat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

-

…./2016.( …….) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

1 oldal a 2 oldalból

A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelet módosítása

2016. 02. 26-i Kt. ülésre

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi Ill. törvény (a továbbiakban: Szt.) 25. §, (3) bekezdés b.) pontjában, 26.§ - ában és 132. § (4) bekezdés g.) pontjában, valamint a 92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati
rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
18.§ (2) A születési települési támogatás összege 25.000 Ft.

2.§
E Rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

……………………………….
Hegedűs Ferenc
polgármester

………………………………………..
Dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. ……………….
.
Dr. Varga Tibor
jegyző

„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális ellátások rendjéről
szóló 15/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a születési támogatás 15.000 Ft-os összegét nem módosítja.

Határidő: --Felelős: ----

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgármesteri programom kiemelt tételei között szerepelt a magánszemélyek kommunális adójának csökkentése. Javaslom, hogy 2016. január 1. naptól az adó mértéke
adótárgyanként 2.000 Ft/év legyen. Az adó csökkentése költségvetési bevételeinket kb. 7,1 millió forinttal csökkenti. Az is ismert, hogy az adóbevételeket általában fejlesztésekre, fejlesztési források kiegészítésére használta fel az önkormányzat. A bevétel kiesést pályázati forrásból szeretném
pótolni.
„B” változatként javaslom, hogy az adónem kerüljön megszüntetésre. Indokolásom: a fennmaradó
adómérték bevétele nem költségarányos a ráfordított munkamennyiséggel. Az adó változásról határozatot kell hozni, nyilván kell tartani, a befizetéshez csekket kell biztosítani. A „B” változat elfogadásával tovább csökkenhetnének a lakosság terhei.
Az adórendelet-tervezet egységes szerkezetét a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslata
alapján elkészítjük, a testületi ülésig minden képviselő és bizottsági tag részére eljuttatjuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 2016. évi kommunálisadó mértékekről dönteni szíveskedjék.
Rétság, 2015. február 16.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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Jogszabályi háttér
Fentiekben felsorolva.
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A helyi adókról szóló 11/2014. (VIII.22.) rendelet
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„A” változat: Rendelet-tervezet

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2016. (…../…) rendelete
A HELYI ADÓKRÓL szóló 11/2014. (VIII./22.) rendelet módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában,
továbbá a Helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.
„A” változat
1.§
A helyi adókról szóló rendelet 5.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5.§ (3) A magánszemélyek kommunális adójának adómértéke adótárgyanként 2.000 Ft/év.”

1.§
A helyi adókról szóló rendelet 5.§ (3) bekezdés hatályon kívül helyezésre kerül.
„5.§ (3)
„B” változat

2.§
E rendelet 2016. január 1. napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. …………….
Dr. Varga Tibor
jegyző

Indokolás
a helyi adókról szóló 11/2014. (VIII.22.) rendelet módosításához

Kommunális adó adómértékek megállapítása

2016. február 26-i Kt. ülésre

Általános indokolás
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete élve a törvényi felhatalmazással helyi adókat vezetett be. Az adómértékek felülvizsgálata minden év novemberében megtörténik.
Részletes indokolás
Az önkormányzat az adómértékek megállapítása során köteles figyelembe venni a lakosság teherbíró
képességét. A polgármesteri programban megfogalmazottakkal összhangban a magánszemélyek
kommunális adója tekintetében az eddig alkalmazott 8.500 Ft-os adótétel 6.500 Ft-tal csökken, az új
adómérték 2.000 Ft/adótárgy/év mértékben kerül megállapításra.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Polgármesteri programban megfogalmazott, a lakosság adóterheit csökkentő program végrehajtása
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatás: az önkormányzat éves költségvetési bevétele várhatóan 7.150 eFt-tal csökken.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Ellentmondás a polgármesteri programmal.

5. „C” változat: Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kommunális adó adómértékének
csökkentéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület 2016. évben a jelenleg bevezetett és alkalmazott adómértékeken nem változtat.
Felelős: --határidő: ---

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző
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I.

rész

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.)
pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan
működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.
Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig
nyújtja be a képviselő-testületnek.
A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:
- 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht)
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehajtásáról (Ávr)
- Áfa törvény
- szja törvény
- 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
Az Áht. 23. §-a tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kötelező tartamát.
Az előírás alapján
- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási)
feladatok szerinti bontásban),
- a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (II-IV/3, 4 mellékletek)
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (rendeletben),
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (I/2. mellékletben kimutatva)
- költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
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- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az
adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet),
- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig,
illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit (I/13. melléklet),
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást (nem releváns).
(3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az
elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék (I/3-as, I/3-b, 3-c mellékletek, valamint I/14.
A kiemelt előirányzatok szakfeladatonkénti bemutatása nem kötelező. Az előző évek gyakorlata
alapján a táblázatok elkészültek, segítve ezzel a döntés hozatalt.
A költségvetési rendelet összeállítása során kiemelten figyelembe kell venni az Áht.12.§ -(2)
bekezdésének rendelkezését:
(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.
A Mötv. 13. § határozza meg az önkormányzatok kötelező feladatit. A feladatok besorolását
nehezíti, hogy a kötelező feladatok ellátásának szintje nem meghatározott. Az önkormányzatok
kötelező feladatai (melyek érintik Rétság város költségvetését):
‐

településfejlesztés, településrendezés;
Feladatellátás 2016. évben:
a 2015. évi karbantartási terv áthúzódó feladatainak bemutatása,
a 2014-2020. évi pályázati szereplés önrészére 100.000 eFt tartalékképzés,
a Rendezési Terv felülvizsgálatára vagy új Rendezési Terv elkészíttetésére
12.700 eFt tartalékképzés

‐

településüzemeltetés (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása
helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

‐

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
Feladatellátás 2016. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi
ügyeleti ellátás biztosításával. A II. számú Háziorvosi Szolgálat feladatellátásra
Feladatellátási-szerződést kötöttünk. Az OEP finanszírozás és a Szolgálat 2015.
évi kiadásainak különbözetét pénzeszköz átadással biztosítjuk. 2015. évben kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület az alapellátást biztosító rendelők bérleti díjának átvállalására.

‐

környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
Feladatellátás 2016. évben: Zöldterület hasznosítás szakfeladat tételes kimutatása alapján
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‐

óvodai ellátás;
Feladatellátás 2016. évben: Napközi otthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)

‐

kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása;
Feladatellátás 2016. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény
költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és
támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
szakfeladatokon felsoroltak szerint

‐

szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
Feladatellátás 2016. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi
döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint. 2016. évben új
kötelező feladat a Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozása.

‐

lakás- és helyiséggazdálkodás;
Feladatellátás 2016. évben: A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbeadásával, karbantartásával.

‐

helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Feladatellátás 2016. évben: felmerülő igény szerint, azonnal

‐

honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
Feladatellátás 2016. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, a
közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, mellyel a szociális feladatinakat
is átvállaljuk. A védelmi feladatok a Polgármesteri Hivatal állományában lévő dolgozó munkaköri leírásába szerepelnek.

‐

helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
Feladatellátás 2016. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a
Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.

- sport, ifjúsági ügyek;
Feladatellátás 2016. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával.
- nemzetiségi ügyek;
Feladatellátás 2016. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján
‐

közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
Feladatellátás 2016. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása

- hulladékgazdálkodás;
Feladatellátás 2016. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.)
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Feladatellátás 2016. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közkutakról, valamint
szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január havi ülésen meghatározta a
költségvetés összeállításának szempontjait. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén
készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete.
A hivatkozott iránymutatáson túl a tervezet tartalmazza:
‐ a polgármesteri programban megfogalmazott célkitűzéseket,
‐ a napokban megjelent és megjelenő pályázatok önrészeihez tartalékképzést,
‐ a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén – a jegyzői béremelés kérelemre –
megfogalmazott állásfoglalást, mely szerint a béremelés egységes kezelésére tett javaslatot. A bérek tervezése az iránymutatás szerint történt, külön sorban tüntetjük fel az állásfoglalás alapján megfogalmazott javaslatot.

A béremelési javaslat indokolása:
A köztisztviselői bértábla 2008. január 1-én emelkedett utoljára. 2008. évben a garantált bérminimum 82.800 Ft (azon dolgozóknál, akik két év gyakorlati idővel nem rendelkeztek), illetve
86.300 Ft (azoknál a dolgozóknál, akik több, mit két év gyakorlati idővel rendelkeztek, vagy elmúltak 50 évesek) volt. A garantált bérminimum az elmúlt időszakban 55,8 %,-kal, illetve 49,5
%-kal emelkedett.

A közalkalmazottak esetében ágazatonként és feladatonként eltér a központi bérrendezés
szintje:
‐ az óvodapedagógusok jelentős béremelést kaptak az elmúlt években, a dadák semmit
nem kaptak,
‐ a védőnők a két ütemben kaptak emelést, egyrészt a 15.750 Ft kix összegű emelésre
lettek jogosultak, majd a teljesítmény-arányos díjazás bruttó 16-18 eFt-os emelkedést jelentett. teljesítményarányos díjazás bevezetésével besorolási bér függvényében 10-15,6
% béremelést kaptak,
‐ a házi segítségnyújtás területen dolgozók az ágazati pótlék bevezetésével kb. 5 %-os
béremelést kaptak,
‐ nem kaptak béremelést a közművelődési dolgozók, a fogászati asszisztens.
Az MT hatálya alatt dolgozók iskolai végzettségük és kinevezésük szerint jogosultak vagy a
minimálbérre vagy a garantált bérminimumra. Az ő esetükben is elmondható, hogy 18 éves kortól a nyugdíjba vonulásig a minimumjuttatásokra van kilátásuk.
Az önkormányzati feladatellátáshoz minden dolgozó munkájára szükségünk van. A bérek közötti szórás, nevezhetném szakadéknak is, pedig igen nagy. Szintén hatalmas a különbség az intézményvezetők bére között. Megfontolásra ajánlom egységesítésüket.

I.

ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetése)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és
látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
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Önkormányzati bevételek alakulása
Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat
bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat,
a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit (Avr 24.§. (1)).
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezik a
központi normatívákról.
Központi költségvetésből származó bevételek
A központi támogatások éves szintjének megállapítása részben igénylés, részben statisztikai
mutatók alapján történt. Feladatmutatókon alapuló igénylést kellett benyújtani az óvodai ellátás
és az étkeztetés központi támogatására. Igénylés nélkül, központilag került megállapításra az
önkormányzati hivatal működésére, zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, temető gazdálkodásra és utak fenntartására biztosított támogatás, mely elszámolására útmutató nem áll rendelkezésre. Az elszámolásnak való megfelelés nem releváns, mivel az adóerő-képesség számítás miatt tényleges támogatást nem kapunk. Ettől függetlenül a feladatokat el kell látni. Szintén
taxatív összeget kapunk a Szociális és Gyermekjóléti Központ kialakításához és működtetéséhez.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok működésének támogatása
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 73.361.600 Ft lenne, a tényleges leutalandó összeg az adóerőképesség miatt 1.007.148 Ft lesz
A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A
támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatás összege 4.580.000 forint/fő.
A megemelkedett adóbevételeink miatt nőtt az elvonás. Az elvonás az intézmények közül
egyedül a Polgármesteri Hivatalt sújtja. A Polgármesteri Hivatal működtetése ugyanakkor
kötelező önkormányzati feladat.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4.992.970 Ft
lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.
A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület hektár alapján illeti meg.
Közvilágítás fenntartásának támogatása 5.536.000 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg a település nagyság szerinti kategória átlagának figyelembevételével.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.807.748 Ft lenne, de az
adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő köztemető fenntartáshoz
kapcsolódóan jár.
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Közutak fenntartásának támogatása 3.164.380 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás
miatt e feladatra támogatást nem kapunk.
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közutak üzemeltetéséhez
kapcsolódóan jár.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.681.500 forint lenne, de az
adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.
Eredeti előirányzatban kell szerepeltetni 2016. évben a 2016. december havi bérkompenzáció 209.931 Ft-os összegét is.
A központi költségvetés támogatást biztosít a Mötv.) 13. §-ában meghatározott egyes - az 1.a-b
alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen:
az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a
védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással és a távhőszolgáltatással
kapcsolatos feladatok ellátásához.
A szociális feladatok önkormányzati részének támogatására az adóerőképesség számítás miatt
támogatást nem kapunk. Ennél a feladatnál nem mutatható ki az egyébként járó támogatás öszszege
Az állami támogatás összege 95.557.250 forinttal csökken az adóerőképesség számítása miatt.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Óvoda működésének támogatása
Bértámogatás
Dologi kiadások támogatása
Óvoda működési támogatása összesen:

40.702.700
7.333.333
48.036.033

0
0
0

40.702.700
7.333.333
48.036.033

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 40.702.700 Ft
A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok
nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev.
tv.) nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.
A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset
elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.
Továbbra sem jár támogatás az óvodatitkári feladatok ellátására. A státusz megtartásáról a
Képviselő-testület 2015. évben döntött.
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Az állami támogatás fajlagos összege a következők szerint számítandó:
‐
‐
‐

óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege: 4.308.000
Ft/számított létszám/év. Leosztva a normatíva: 4.308.000 Ft / 127*100 = 3.392.126 Ft
bruttó bér/év. Egy havi finanszírozott bruttó bér: 282.677 Ft/fő/hó
Béremelés szeptember 1. naptól 35.000 Ft/számított létszám/3 hó. Leosztva 9.186
Ft/fő/hó
óvodapedagógusok munkáját segítők járulékkal növelt átlagbérének elismert összege
1.800.000 Ft/számított létszám/év. Leosztva: 118.000 Ft/fő/év.

Óvodaműködtetési támogatás 7.333.333 Ft.
A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök
és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.
Gyermek étkeztetés támogatása – előzetes adatok alapján 13.193.548 Ft, mely összeg magában foglalja az iskolai és az óvodai étkeztetést is.
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az adóerőképesség-számítás miatt támogatást nem kapunk.
Szociális kiadásaink fedezetéül a helyi iparűzési adót jelölte meg a jogalkotó.
Szociális étkeztetés 276.800 forint
Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál átlagosan, 5 fő vesz részt szociális
étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a
külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés
feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben
ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó
igénybevételi naplója alapján naponta összegesített ellátottak száma osztva 251-gyel.
Házi segítségnyújtás) 1.450.000 Ft támogatásra vagyunk jogosultak az előzetes felmérések
alapján.
Gondozottanként 145.000 Ft/év a támogatás mértéke. Tekintettel a 2015. évi ellátotti szám
csökkenésre (halálesetek miatt csökkent a létszám) 2016. évre csökkentetten igényeltünk normatívát. A feladat év közben átadásra kerül a nagyoroszi székhelyű társulásnak. Az átadást
követően mind az állami támogatás, mind a saját bevétel és a költségek is korrigálandók lesznek.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.243.300 Ft, mely a lakosság száma alapján jár. Fajlagos összege 1.140 forint/fő
Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk.
A szociális ellátások (óvodáztatási támogatás, természetbeni gyermekvédelmi támogatás) és a
közműfejlesztések után év közben a teljesített kifizetések után jár majd állami támogatás. Az
előzőekben felsorolt támogatásokra eredeti előirányzat nem tervezhető állami támogatásként.
Helyi adóbevételek
A bevételek tervezése a 2015. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült.
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A magánszemélyek kommunális adója a polgármesteri programban 2.000 Ft/adótárgy adómértékkel került megfogalmazásra. Munkatársaim jelezték, hogy adómérték ilyen alacsony szintű
alkalmazása már nem hatékony. ’A’ változatként javaslom, az adónem megszüntetését. „B”
változatként fenntartom a 2.000 Ft/ingatlan/év adómértéket. Az adómérték módosításához a
helyi adóról szóló helyi rendeletünket is módosítani kell.
Működési bevételek (25.630 eFt) között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük . A bérleti
díjak a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kerültek beépítésre.
Egy épület esetében szükségesnek tartom a döntést. A Kossuth u. 8. szám alatti – volt Lottózó
– épület jelenleg üres. Az épület, hasonlóan a 2014. évben lebontott épületekhez képest, gyenge műszaki állapotban van. Ismételten javaslom az épület lebontását.
Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása 13.644 e Ft
került tervezésre. .
A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 150 eFt megtérülése került
2016. évre ütemezésre. A megtérülésekkel kapcsolatos tapasztalatunk az, hogy a nyilvántartott,
meg nem fizetett összeg befizetése teljesen bizonytalan. Több korábbi támogatott jelentős, kamattal növelt hátralékot halmozott fel.
Záró pénzkészletünk 2015. december 31-én 432.892 eFt volt, mely pénzmaradványként került kimutatásra. A pénzmaradványt néhány esetben kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettségvállalások a tételes indokolásban részletesen bemutatásra kerültek.
Önkormányzat kiadásai
A kiadások tervezése a 2015. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2015. év
közben az iskolabusz értékesítése, a konyha vállalkozásba adása, a II. számú Háziorvosi Szolgálat vállalkozásba adása volt. 2015. évben vállalt tartós kötelezettség a háziorvosi szolgálatok
bérleti díjának átvállalása volt. A szintre hozott kötelezettség a 2016. évi költségvetésbe beépítésre került. Szintén szintre hozással került tervezésre a 2015. évi béremelés (óvodapedagógusok) hatása is.
Kormányzati funkciók
Településüzemeltetés
Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra az adóerőképesség számítás miatt nem
kapunk állami támogatást. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 8 órás munkabérét és 1
fő 6 órás segédmunkás bérét e szakfeladat terhére javasoljuk megállapítani. A szakfeladat öszszes kiadása 5.013 eFt, melyet teljes egészében saját bevételeinkből kell biztosítanunk. A kiadásnövekedést az okozza, hogy a korábban osztott munkakörben dolgozó munkatársunk a
busz eladását követően temetőgondnokként szerepel az SZMSZ-ben.
A 2013. évben megkezdett helyi szabályozást mindenképp indokolt lenne folytatni. 2015.
évben árajánlatot kértünk 10 kétszemélyes és 10 egyszemélyes sírhely kijelölésére. Az árajánlat a mai napig nem érkezett meg. 2016. évben gondoskodnunk kell az új sírhelyek kijelölésére,
elsődlegesen az árajánlat sürgetésével, ha nem lesz eredményes, akkor geodéta váltással.
Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Lakóingatlanaink állapotának felmérése még nem történt meg, igény nem jelentkezett felújításra, ezért ezzel a feladattal kapcsolatban költséget nem terveztünk.
Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok megbontva szerepelnek a költségvetés tételes
indokolásában A tervezés a 2015. évi tapasztalati adatok alapján történt. E funkcióhoz tartozik a
Városüzemeltetési csoport kiadása is. A bérek a törvény szerinti minimumszinten kerültek ter8
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vezésre. A kormányzati funkció tartalma három korábbi szakfeladat tartalmát foglalja magában,
tehát a tervezés és a végrehajtás is analitikák bevetését fogja igényelte.
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek.
Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra.
Gazdasági ügyek
Három kormányzati funkción kerül megbontásra a közmunkával kapcsolatos vállalásunk. Terveink alapján a csökkenő állami támogatás melletti szociális kiadásainkat közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel kívánjuk kompenzálni. A tervezés szintjén a közmunkaprogramokhoz közel 9,4 millió forintos önrész biztosítása szükséges.
Az állategészségügy kormányzati funkción tervezett kiadás csak igény esetén kerül elköltésre.
Környezetvédelmi feladatok
Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése kormányzati funkción a DMRV-vel kötött szerződésen alapuló becsült összeg került tervezésre. Nem tudjuk, hogy a szolgáltató milyen értékben végez
karbantartási és rekonstrukciós munkákat városunkban. A csatornabérleti díj pedig az elvégzett
munka ellenértékével egyenlő.
A települési hulladék gyűjtése, szállítása kormányzati funkción a Zöldhíd Kft-nek átadandó,
működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza.

Kommunális létesítmények üzemeltetése
A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción a korábban biztosított lakásvásárlások számlavezetési költségeit tartalmazza. Víztermelés, kezelés kormányzati funkción a
kötelező feladatot jelentő közkutak vízdíja került tervezésre. A közkutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2015. évi tényszámok alapján került tervezésre. Beépítésre került a Kossuth u. Rákóczi út sarkán lévő vízóránál bekövetkezett csőtörés ivóvízdíjának 2016. évre kiszámlázott összege is. Zöldterület kezelés kormányzati funkción közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. A Közvilágítás kormányzati funkció tartalma
értelemszerű. A megszokott tétel kiegészítésre került a karácsonyi díszkivilágítás költségével is.
A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a –a 2015. évi pénzmaradványból képződött – tartalék szerepel.
Egészségügy
A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák. A biztonságos működés a
költségvetés adatai alapján megoldottak. Indokolást igénylő 2016. évi tétel nem szerepel a költségvetésben. A Járóbetegellátó Központ részére 21.512 eFt esetleges működési támogatás
fedezete 2016. évben időarányos fedezete tartalékként kerül kimutatásra. Az intézmény 20122015. években önkormányzati támogatást nem kért és nem kapott. Kihasználtsága magas, a
rétsági és a környékbeli betegek szívesen veszik igénybe szolgáltatásait.
Szabadidő, sport, kultúra
Civil szervezetek működésének támogatása, Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása kormányzati funkciók terhére 8.100 eFt támogatás
került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javaslom pályázat kiírását a támogatások igénybevételéhez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvényekhez vehetnék igénybe a támogatást, lehetőleg kulturális célra. Ki kell hangsúlyoznom,
hogy a pénzbeni támogatás elenyésző összeg a közvetett támogatások mellett. A Városi
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Művelődési Központ és Könyvtár rendszeresen térítésmentesen biztosít helyet valamennyi civil
szervezet részére. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 9. számú melléklete
részletesen tartalmazza. A mellékletben feltüntetett támogatási összegek kedvezményes díjtétellel kerültek kiszámításra.
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción a városi rendezvények
eddig is vállalt költségei kerültek tervezésre. Szintén itt került tervezésre a néptánc oktatás
Rétságot terhelő költsége. A kormányzati funkció biztosít fedezetet a nem bejegyzett civil szerveződések kulturális programjai során felmerült költségek átvállalásához.

Oktatás
Az oktatással kapcsolatos kormányzati funkciók között kell kimutatni a nem kötelező feladatként
biztosított ösztöndíjakat, és a kötelező gyermekétkeztetési feladatok kiadásait.
Szociális feladataink:
Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az
ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul.
A polgármesteri programban megfogalmazottak alapján kezdeményezem a születési támogatás
10.000 Ft-tal történő megemelését. A támogatás emelt összegét át kell vezetni a szociális ellátásokról szóló rendeleten is.
A szociális ellátások között igen magas az önkormányzat nem kötelező feladatként nyújtott ellátása:
Gyermek születési támogatás
750 000
Beiskolázási segély 300 x 5000 Ft
1 500 000
Szemétszállítás támogatása 2016. évi
15 990 000
Szemétszállítás támogatása 2015. II. félév
7 995 000
A szociális feladatok között kerül tervezésre a házi segítségnyújtás költsége, valamint a kialakítandó Család és Gyermekjóléti központ kialakításának költségeire 15,8 millió Ft.
Polgármesteri Hivatal:
Az intézmény finanszírozásáról már a bevételek bemutatásánál részletesen írtam.
Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2015. évi tapasztalatokat. A továbbszámlázott szolgáltatások esetében részben tapasztalati adatokkal, részben becsléssel dolgoztunk.
A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítására vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a minimum szinten kerültek tervezésre, jutalom
csak az anyakönyvvezető részére, becsült esküvőszám alapján lett tervezve, felhalmozást nem
terveztünk.
Az intézmény dolgozói esetében is kezdeményezzük a 20 %-os önkormányzati béremelést.
Dologi kiadásaink tervezésénél a 2015. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. Januárfebruár hónapban ismét több radiátor kilyukadt, pótlásukat – tekintettel a vis major helyzetre –
azonnal meg kellett oldani.
Jegyző úr nevében is ismételten kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megüresedett
ügykezelői állást visszaállítását engedélyezni szíveskedjen. Jelenleg megoldatlan az 1 fő
ügykezelő helyettesítése. A jegyzőkönyvek írását 2016. február 1. naptól – személyi feltételek
hiánya miatt – a jegyző általános helyettese látja el. Kolléganő jelezte, hogy a 8 órás munkakör
már megterhelő számára. Neki is ki kellene venni felhalmozódott szabadságát és túlóráit. Nem
engedhetem meg újabb túlórák halmozódását. Az elkövetkező időszakban – amennyiben a
testület úgy dönt, hogy pályázatokon kíván indulni – a jegyzőnek és helyettesének a jelenleg
sem kevés feladatá10

2016. évi költségvetés elfogadása

2016. 02. 27-i Kt. ülésre

hoz újabb „azonnali. ad-hoc” feladatai lesznek. Jelenleg a két munkatársamra hárul a Családés Gyermekjóléti központ hatalmas munkával járó terhe is.
További kérésem, hogy a városgondnok tartós távolléte idejére párhuzamos foglalkoztatást
engedélyezni szíveskedjenek. Hosszas eredménytelen egyeztetések után úgy döntöttünk
Jegyző úrral, hogy Városgondnokunknak kiadjuk a felhalmozódott túlóráját és szabadságát. A
szabadidő felhalmozódást egyszer, véglegesen rendezni kell. Nem kívánunk vitát nyitni azon,
hogy a túlórák jogosak voltak, vagy sem. A jogosság mellett is több érv hangzott el: szombati,
vasárnapi locsolás, szombati, vasárnapi közterületi szemle, kapcsolattartás karbantartási tervet
végrehajtó vállalkozásokkal, akik hivatali munkaidőn túl és szombaton is dolgoztak, éjszakai
közvilágítás ellenőrzés, amíg nem volt közmunkás feladata a buszváró konténer nyitása, zárása, ellopott kapurögzítők cseréje a KRESZ parkban, szökőkút rongálások miatti hibaelhárítás,
közterületi (munkaidőn túli)csőtörések, dugulások, hóeltakarítás, csúszásmentesítés, közmunkások szerszámainak előkészítése stb., hétvégi szemétszedés, elhullott rókatetem eltakarítása
stb. Visszamenőlegesen sem a jogosságot, sem a jogtalanságot igazolni nem tudjuk.
Ugyanakkor a felsorolt feladatokat, az általános feladatokon túl továbbra is el kell látni. A városüzemeltetési csoport tagjai közül nem tudunk olyan személyt kiemelni, akinek ne hiányozna a
jelenlegi munkája a helyettesítés miatt.
A párhuzamos foglalkoztatás határozott időre szólna. Amint letelik Városgondnok úr szabadsága, a feladatot ismét ő látná el.
A Polgármesteri Hivatal 2016. évre összeállított költségvetésének színvonala 96.364 eFt.
Napköziotthonos óvoda
Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 61.076 eFt. A feladatellátásra szolgáló
épület több ütemben felújításra került. Tervezésre került a 2015. évi döntés alapján az udvaron
lévő gumilapok cseréje.
Az intézménybe járó gyermekek száma évről-évre csökken. A 2016. októberére tervezett létszám már nem éri el a 90 főt sem. Az ellátotti létszám tükröződik az intézmény központi finanszírozásában is.
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 51.742 eFt. Az intézményvezető jelezte,
hogy az intézmény felújításának befejezését szeretné megvalósíttatni a 2016. évben. Közel 10
millió forintos felújítási igény a testületi elvárásnak megfelelően a forráshiányos mellékletben
található.
Összevont költségvetésről:
Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 1.105.929 eFt. A 2014. évi pénzmaradvány 433.657 eFt a költségvetési főösszeg 39,21 %.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 10.
Hegedűs Ferenc
polgármester
Záradék:
Hivatkozással az Mötv. 81. § (3) bekezdés e) ponjára, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
jegyző
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:
‐

fentiekben felsorolva

4. Rendelet-tervezet
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. ( ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.
és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
I.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Polgármesteri
Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2.§
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési
szervenként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló
címet.
II.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
12
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A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.105.929 ezer Ft-ban állapítja
meg.
4.§
(1) A Képviselő-testület az 1.105.929 ezer Ft bevételi főösszegből
a)
b)
C)

felhalmozás célú bevételt
működési célú bevételt
2014. évi pénzmaradványt

350 ezer Ft‐ban
671 922 ezer Ft‐ban
433 657 ezer Ft‐ban

állapítja meg
(2) Az 1.105.929 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az
alábbiak szerint állapítja meg:
Önkormányzat összesen:
Beruházás
Felújítás
Feljesztésre átadott pénzeszköz
Fejlesztési célú kiadás összesen
Személyi jellegű juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadás
Támogatásértékű kiadás
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
Költségvetési szervek támogatása
Szociális ellátás
Működési kiadás
Tartalék

7 523 ezer Ft
34 852 ezer Ft
1 372
43 747 ezer Ft
186 158 ezer Ft
45 732 ezer Ft
151 089 ezer Ft
1 477 ezer Ft
8 171 ezer Ft
201 350 ezer Ft
35 801 ezer Ft
629 778 ezer Ft
432 404 ezer Ft

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése
szerint 80,17 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak
létszáma 30,0 fő.
5.§
(1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az
I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg
(1.000 Ft-ban)
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Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k
Helyi adó
Átengedett adó
Központi támogatás
Működési bevétel össz.
Fejlesztési célú bevétel
Pénzmaradvány
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895 982
25 630
49 273
0
298 500
8 120
81 217
462 740
350
432 892

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Pénzbeni ellátás
Támogatásértékű kiadás
ÁHT‐n k. pe. Átadás
Intézményfinanszírozás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

895 982
66 596
13 905
92 531
35 801
1 477
8 171
201 350
43 747
432 404

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13.
számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.
(3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 41,5 főben állapítja meg,
melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Polgármesteri Hivatal
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

(1000 Ft-ban)
96 836
4 830
0
0
91 534
96 364
472

Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

96 836
54 519
14 314
28 003
0
0

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú
mellékletek szerint, létszámkeretét a II/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.
2.)

Napközi-otthonos Óvoda

Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

61 230
0
0
0
61 076
61 076
154
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Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

1.000 Ft-ban
61 230
42 347
11 523
7 360
0
0

2016. évi költségvetés elfogadása

2016. 02. 27-i Kt. ülésre

A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8.
számú mellékletek szerint, létszámkeretét a III/4. számú melléklet szerinti részletezéssel
jóváhagyja.

3.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Bevételi főösszeg
Előzőből:
Működési bevétel
Támogatásérték bev.
Átvett pénzeszköz ÁHT‐n k
Önkormányzati támogatás
Működési bevétel össz.
Pénzmaradvány

51 881
2 421
581
0
48 740
51 742
139

(1000 Ft-ban)
Kiadási főösszeg
Előzőből
Személyi jellegű kiadás
Járulék
Dologi kiadás
Fejlesztési kiadás
Tartalék

51 881
22 696
5 990
23 195
0
0

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV.
/1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a IV/4. számú melléklet szerinti
részletezéssel jóváhagyja. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza.
6.§
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
7.§
(1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, a központi támogatást az 5. számú
melléklet részletezése szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület
dönt.
8.§
A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti)
kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet szerint hagyja
jóvá.
9.§
A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint,
a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök
10.§
A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett
és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint
hagyja jóvá.
Előirányzat felhasználásának üteme
11.§
Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15
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Önkormányzat közvetett támogatásai
12.§
Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá
A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet
13.§
A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Több éves kihatással járó feladatok
14.§
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. számú
melléklet tartalmazza
Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és
kiadások bemutatása
15.§
A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból
fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet
tartalmazza
Általános és céltartalék
16.§
A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.
III.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
17.§
(1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása
alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
18.§
A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében
(1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül
a működési tartalékot jelöli meg.
2) Kiemelt feladatnak
a) az intézmények biztonságos működtetését,
b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását jelöli meg.
Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a
Képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
16
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az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesíthetik,
felhalmozási, felújítási kiadásaikat a Képviselő-testület által elkészített rangsor
alapján végezhetik el,
a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslataikról a Képviselő-testület dönt,
létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során
figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában
ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi
intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási
szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület
hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók
fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselőtestület hozzájárulása szükséges,
a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül,
a költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni,
a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges,
„A” változat

h)

az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, és felmondani.
„B” változat

az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal
egyeztetni,
i)

a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és
beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

(4) Civil szervezetekkel megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és
egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy
megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek,
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(5) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott
ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére.
A leköthető összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi
és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.

19.§
A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők.
20.§
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
21.§
Előirányzatot túllépni csak
1.) vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc bizottság dönt. Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselőtestület a következő személyeket jelöli ki:
a) Ad hoc bizottság tagjai
a.1. Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
a.2. Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
a.3. A rendkívüli helyzet ismeretében a polgármester vagy a városgondnok.
b) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt vehet igénybe.
c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépésről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
2.) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó segélyek esetében,
3.) továbbá a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. Az előirányzat túllépésről
a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni
22.§
A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetériajuttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban
állapítja meg.
23.§
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és
e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Átmeneti gazdálkodás szabályai
24.§
Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a költségvetési év kezdetéig nem
alkotta meg és átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, a polgármester jogosult
a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
Költségvetési szervek esetében az intézményvezető jogosult az átmeneti gazdálkodás
időszakában az intézményt megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
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IV.
Záró rendelkezések
25. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1.
napjától kell alkalmazni.
Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: …………………………..
dr. Varga Tibor
jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
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Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület
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Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, testületi kötelezettségvállalás, eredeti előirányzati 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 működésre összesen: -3.040 eFt pótelőirányzatot szerepeltetünk. Bérkompenzációra összesen 713 eFt támogatást kaptunk. A bérkompenzáció a város költségvetésében a kiadási oldalon részben személyi jellegű kiadásként és járulékként, részben intézményfinanszírozásként kerül feladásra.
Szociális feladatainkra összesen 265 eFt-ot kaptunk lakásfenntartási támogatásra. HSG ágazati
pótlékra 210 eFt érkezett. A 2016. évi költségvetést érintően 1.508 eFt működési támogatás előleleget, a gyerekjóléti központ kialakítására 2.000 eFt fejlesztési támogatást kaptunk.
Az októberi lemondás kapcsán korrigálásra került a házi segítségnyújtásban részesülők, a szociális étkezők és a gyermekétkezők száma. Az adatok a várható tényleges kihasználás alapján kerültek módosításra. A szociális étkezésre igényelhető állami támogatás 166 eFt-tal, az óvodai gyermek létszám miatti támogatás 2.092 eFt-tal, a házi segítségnyújtás támogatása 580 eFt-tal, a
gyermekétkeztetés támogatása 3.174 eFt-tal kerül csökkentésre. Előzetes egyeztetést folytattunk
a MÁK-kal. Az előzetes adatok alapján a településüzemeltetésen 277 eFt támogatási többlet biztosítása indokolt.
Testületi hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan az alábbi javaslatokat teszem:
A busz értékesítése miatt 13.000 eFt + 3.510 eFt áfa többletbevételünk keletkezett. Feladásra kerülnek a konyha vállalkozásba adása miatti várható többletbevételek is (bérleti díjak, továbbszámlázott szolgáltatások megtérülései).
Egyéb hatáskörben az alábbi javaslatokat teszem:
- A DMRV-vel elszámolásra került az elvégzett karbantartási munkák ellenértéke a bérleti
díjbevétellel szemben.
- A tényleges bevételhez rendezzük a szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás bevételi előirányzatát.
1 oldal a 4 oldalból
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Szintén a tényleges bevételhez rendezzük a lakáskölcsön megtérülését, az étkezési térítési
díj, a szociális étkezési díj többletét.
Végrehajtásunk eredményként egy hosszabb ideje tartozó hozzátartozótól letiltottuk a köztemetés költségeinek 50 %-át meghaladó összeget.
Helyi adóból, talajterhelési díjból, az önkormányzatnál maradó átjelentett bírságokból
(egyéb bevételek) bevételi többlet érkezett. A jelenlegi javaslat a tényleges többleteket tartalmazza.
Szintén bevételi többlet keletkezett (illetve várható még) a temető fenntartás bevételi rovaton 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 többlet OEP finanszírozás. A Fogorvosi szolgálat
többletbevétele 836 eFt, a Védőnői szolgálat többletbevétele pedig 49 eFt.
Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalványra) 1.276 eFt támogatás érkezett.
Az átvezetések hatására bevételi színvonalunk 70.900 eFt-tal emelkedik.

Kiadások
Központi támogatás terhére kerül biztosításra a bérkompenzáció miatti többlet bér és járulékköltség, az intézményfinanszírozások, tartalékként kerülnek kimutatásra a 2016. évben realizálódó
kiadások.

Testületi hatáskörben kezdeményezett módosítások
A tételes kimutatás határozat szám feltüntetésével tartalmazza az előirányzat változások átvezetését.
Kiadás
növekedés

Megnevezés
Konyha rezsi továbbszámlázás áram és gáz +áfa

1 090 000

Uránusz Öko per 225/2015 (X.30.)

100 000

VJ munkaügyi per ügyvédi költség 4 tárgyalás

150 000

Haffner János fakivágás 212/2015 (X.30) /2016 teljesítés /

382.000

Ludányi Ákos hivatal energ.felmérési dok.

250 000

Közbeszerzések Tanácsa
(konyha 2x, épület és közter felújítás hirdetmények)

310 000

Advisors Kft ingatlan értékbecslés 194/2015 (IX.25)

290 000

Thyssen Krupp lift javítás 185/2015

556.300

V.M.K.K. villámvédelmi felülvizsgálat 202/2015 (X.14)

120 000

Spec.Contact Kft- busz eladáshoz kapcsolódó költségek

158.100

autóbusz adás-vételének jutaléka

567.850

busz eladás áfa befizetés /2016-ban fizetjük/

3 510 000

218/2015 (X.30.) változóbérek kifizetése tartalék terhére (védőnők)

645.521

Maradvány átadás Praemedicnek

978 088
2

Kiadás
csökkenés
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Kölyökszigetnek 118/2015 megállapodás szerinti eredeti ktgvetéshez
képest különbözete

161 095

Kölyökszigetnek bérszámfejtés változás miatti 1 hónap visszavonás

50 800

Intézményfinanszírozás növekedés tiszt.díj kifizetése miatt

50 800

Varga Dávid Géza Kereplőnek (221/2015 (X.30.)

50 800

Kotroczó B. Nyugd.Klubnak 242/2015 (XI.20.)

50 800

Varga Dávid Géza Hitünk Pajzsa (221/2015 (X.30.)

50 800

152 400

Intézményfinanszírozás csökkenés (PH)
Tartalék képzés testületi hatáskörű bevételek növ.miatt

17 600 000

Egyéb kiadások
Kiadás
növekedés

Megnevezés
Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)

9.665

Vagyonbiztosítás 2016 I. félévi díja december hónapban kifizetésre került

493 747

Fűkasza káresemény önrészek 2 db (nem tervezhető kiadás)

114.200

Kiadás
csökkenés
9 665

Áht belüli kamatkiadás (2014. évi beszámoló többlet kamat)

18 210

Közfoglalk. Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)

13.203

13 203

Közfoglalk. Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)

21.024

21 024

9.666

9 666

Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)
DMRV szennyvízrendszer karbantartás kompenzálás (bérleti díj terhére)

3.194.690

Befizetendő áfa DMRV bérleti díjból
Közvilágítás többlet 450e/hó helyett kb 487e/hó, Piac téri közvilágítás többlete, és
eszközhasználat.

768 945

Áram közvilágítás többlet ÁFA

234 613

Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)

679 186

961

961

Bér újra felosztás (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)

465 612

465.612

Szocho újra felosztás (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)

125 009

125.009

Méltányossági ápolási díj többlete

65 302

Ápolási díj postaköltség többlete

10 480

Városközpont rehab pályázat tartalék zárolás

12 772 617

Bér átvezetés táppénz hj-ra (kiemelt előirányzatok közötti átvezetés)

15.868

15 868

Átvett pénzeszköz terhére a Fogorvosi Szolgálat és a Védőnői finanszírozás többletét tartalékba
javaslom helyezni. A két szolgálat működése önkormányzati forrás kiegészítésével megvalósult.
Az Erzsébet utalványok kiadását a szociális ellátások terhére biztosítanunk kell.
A technikai átvezetések csak korrekciókat tartalmaznak. Az épület felújításokra becsültünk 2015.
évben magasabb költséget, ténylegesen azonban az utak kiadása volt magasabb.
A javasolt tételek átvezetését követően a város költségvetése 70.900 eFt-tal növekszik, a tartalék
54.821 eFt-os növekedése mellett.
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2015. évi költségvetés módosítása

2016. 01. 26-i Kt. ülésre

Polgármesteri Hivatal:
Költségvetési főösszegre ható változások a következők (Ft-ban):
bérköltség 125 eFt növekmény
Járulékok növekménye 174 eFt,
Működési bevételek növekménye 15 eFt,
Színvonalváltozás összesen: 299 eFt. Önkormányzati többlettámogatási igény: 284 eFt.
Napközi-otthonos Óvoda
1.737 eFt-os színvonal emelkedés a bérkompenzáció és a járulék, az intézményfinanszírozás
többlet miatt indokolt. A kiadási többlet állami támogatásból kerül biztosításra. Az intézmény esetében kiemelt előirányzatok közötti átvezetésekre is javaslatot teszünk, de ez a költségvetés színvonalát nem érinti. Az intézményfinanszírozást a technikai pénzmaradvány-felhasználás könyvelés
miatt kell – szintén technikai szinten - biztosítani
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Az intézmény költségvetésének színvonala 1.289 eFt-tal emelkedik. A kiadási többlet állami támogatásból kerül biztosításra.
Az intézmény többletbevételével az önkormányzati támogatás előirányzata került csökkentésre.
Az intézmény esetében kiemelt előirányzatok közötti átvezetésekre is javaslatot teszünk, de ez a
költségvetés színvonalát nem érinti.
Az intézményfinanszírozást a technikai pénzmaradvány-felhasználás könyvelés miatt kell – szintén
technikai szinten - biztosítani
Az összevont költségvetési színvonal a változások átvezetését követően 74.225 eFt-tal emelkedik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet tervezetet
elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. január 14.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
4. Rendelet-tervezet: külön csatolva
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

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

Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
A KEDVTELÉSBŐL TARTOTT EB- ÉS MACSKATARTÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26.-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!

1. Az eb- és macskatartással kapcsolatos lakossági panaszok egyre növekvő száma késztetett
arra, hogy a kedvtelésből tartott állatok helyzetével foglalkozzunk. A helyi szabályozás hiánya
akadályozza a hivatal intézkedésének hatékonyságát, illetve lehetőségét. Természetesen nem
gondoljuk, hogy egy jogszabállyal a probléma megoldódik. Külön szabályozzuk az ebtartást és
a macskatartást, mivel az ebtartás veszélyesebb. A macskatartás esetén a legfontosabb probléma a macskák túlszaporodása egyes ingatlanokon. Szívesen veszünk további javaslatokat a
szabályozás pontosságának elérése érdekében.
A rendelet szankciókat nem tartalmaz és a meglévő önkormányzati rendeletet sem javasoljuk
módosítani, mivel az állami szabályozás mellett jelenleg is ötféleképpen (büntetőjog, szabálysértés, birtokvédelem, állatvédelmi birság, állategészségügy) lehet büntetni az állattartót. A
kiszabható, kiszabandó bírságok mértéke igen magas (például: ha a gazda az állat szökéséről
nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, a kiszabandó bírság 90.000 Ft).
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016-01-11.

Hegedűs Ferenc
polgármester
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A kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Kt. 2016. 02.26-i ülésére

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

nincs.

3. Jogszabályi háttér
- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- 1998. évi XXVIII. tv. Az állatok védelméről és kíméletéről
- 2005. évi CLXXVI. tv. Az állategészségügyről
- 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
- 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével,
valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat –és hatásköreiről
- 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről
- 41/1997. (V.28.) FM rendelet Állategészségügyi Szabályzat.

4. Rendelet-tervezet: az előterjesztéshez csatolva

Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület
../2016. (….) önkormányzati rendelete
a kedvtelésből tartott eb- és macskatartás szabályairól
Rétság Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
49.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az eb- és macskatartásról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni Rétság város közigazgatási területén
azokra az állattartókra, akik kedvtelésből tartanak ebeket és macskákat.
2. Az ebekre vonatkozó bejelentési és nyilvántartási kötelezettség
2. §
(1) Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles 3 hónapos kor betöltését
követően 15 napon belül bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző, a bejelentést követően erről
nyilvántartást vezet.
(2) Az állattartó ugyancsak köteles bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett, tartási helye 3
hónapnál hosszabb időre megváltozott, vagy új tulajdonoshoz került.
3. Az ebtartás szabályai
3. §
(1) Az állattartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyző hatáskörébe tartozik az
állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.
(2) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokvédelem Ptk. által
rendezett szabályai szerint jár el.
(3) Tilos a többlakásos lakóház közös használatában álló helyiségben ebet tartani. Az eb
által a közös használatú helyiségekben okozott szennyeződést az állattartó köteles
eltakarítani.
4. §
(1) Tilos bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani. Bekerített ingatlanon, eb szabadon
csak úgy tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne
juthasson át, oda kinyúlni ne tudjon.
(2) Tilos az ebet folyamatosan láncra kötve tartani.
5. §

(1) Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne
juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek területére ebet
bevinni pórázon vezetve is tilos.
(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell ellátni. Az
eb által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.
(3) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb
által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.
(4) Ebet szabadon engedni csak erre a célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete
mellett lehet. Támadó, kiszámíthatatlan természetű eb szájkosarát a kutyafuttató helyeken
sem szabad eltávolítani.
(5) A kutyafuttatókat úgy kell kijelölni, hogy az minden érintett számára könnyen
megközelíthető és biztonságos legyen.
6. §
(1) Tilos ebet beengedni, bevinni és ott tartani:
a) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,
b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe,
c) bölcsődébe, óvodába, iskolába,
d) köztemetőbe,
e) játszótérre, kivéve, ha az intézmény működtetője ehhez hozzájárul. (Pl. terápiás kutya,
kutyabemutató, oktatási cél stb.)
Vakvezető és más segítő kutya, korlátozás nélkül bevihető az a)-e) pontokban felsorolt
intézményekbe.
(2) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos.
(3) Közforgalmú közlekedési járművön, pórázon tartva és szájkosárral ellátva szabad ebet
szállítani.
7. §
(1) Az állattartó köteles ebét, az állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a
veszélyes ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk. szomszédjogra vonatkozó és az állattartó
felelősségét szabályozó jogszabályok keretei között úgy tartani, hogy az a szomszédok
nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne
veszélyeztessen.

(2) Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi
épségét nem veszélyeztető módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós
kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon el kell helyezni.
8. §
(1) A gazdátlan kóbor ebet a gyepmester befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre, ahol
az állatot 14 napig őrzi.
(2) Az így befogott ebet az állattartó a fenti időponton belül, az oltási igazolás
bemutatásával, a tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A gyepmester köteles a
chip, vagy tetoválási szám alapján megkísérelni az eb tulajdonosát megkeresni. A
fajtatisztának tűnő, tetoválási számmal vagy chippel ellátott eb esetén a gyepmester
köteles bejelentést tenni a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületénél is. 14 napon túl
ki nem váltott gazdátlan eb értékesíthető vagy elaltatható.
9. §
(1) Eb-tenyészetet a Ptk. tulajdonjogra vonatkozó szabályai szerint lehet létesíteni, azzal,
hogy belterületen, eb-tenyészet létesítéséhez a jegyző engedélyét kell kérni. Az
engedélyező eljárás során a jegyző megkeresi a közegészségügyi, állategészségügyi
hatóságot és kikéri a szakhatósági állásfoglalását, valamint az FCI által elismert ebtenyészet vonatkozásában a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete illetve szerződött
partnerei indokolt véleményét, más közösséghez tartozás esetén annak az egyesületnek a
véleményét, ahol a tenyésztő tag. A közegészségügyi és állategészségügyi szakhatóságnak
kizárólag azt van hatásköre vizsgálni, hogy az eb-tenyészet a közegészségügyi és
állategészségügyi szabályoknak megfelel-e. A tartható ebek számának meghatározásakor
figyelembe kell venni az ingatlan területének nagyságát, az ebek tartására szolgáló ólak és
a szomszédos ingatlanok határa közötti védőtávolságot. Az eb-tenyészet létesítéséhez a
szomszéd hozzájárulása szükséges.
(2) Az ebtenyésztést korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre az
állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.
4. A macskatartás szabályai
10. §
(1) Többlakásos épületekben engedély nélkül lakásonként legfeljebb két macska tartható
és ezek szaporulata 3 hónapos korig.
(2) A jegyző - a közegészségügyi, állategészségügyi hatóság szakhatósági
állásfoglalásának kikérése után - több macska tartását engedélyezheti a többlakásos
épületben. A közegészségügyi és állategészségügyi szakhatóság kizárólag azt vizsgálhatja,
hogy az állattartás a közegészségügyi és állategészségügyi szabályoknak megfelel-e.
(3) A macskatartást korlátozni, illetve megtiltani a jegyzőnek van hatásköre az
állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.

(4) Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a birtokvédelem Ptk. által
rendezett szabályai szerint jár el.
(5) Tilos a többlakásos lakóház közös használatban álló helyiségeiben macskát tartani. A
macska által a közös használatú helyiségekben okozott szennyeződést a macska
tulajdonosa, tartója köteles eltakarítani.
5. Átmeneti, hatályba léptető rendelkezések
11. §
(1) E rendelet hatálybalépésekor a rendeletben foglalt, egyedszámra vonatkozó
korlátozáson felül tartott ebek a természetes kihalásukig a rendeletben meghatározott
egyéb feltételek mellett tarthatók, de számuk nem növelhető. Már fennálló eb-tenyészet
újabb engedély kérésére nem kötelezhető.
(2) Jelen rendelet 2016. április 1-én lép hatályba
Rétság, 2016.
Hegedűs Ferenc
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. ……………….

Dr. Varga Tibor
jegyző

Dr. Varga Tibor
jegyző

Indoklás

A felelős állattartás valamennyi állampolgár kötelessége, melynek során minden állattartó
köteles úgy eljárni, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon,
testi épséget és egészséget ne veszélyeztessen.
A helyi önkormányzat rendeletben az ebtartás szabályaival összefüggésben megállapított
önkormányzati hatósági hatáskör címzettje kizárólag a képviselő-testület, illetve átruházott
hatáskörben annak bizottsága vagy a polgármester lehet. Ennek megfelelően
önkormányzati rendelet nem telepíthet hatáskört a jegyzőre, ugyanakkor, ha törvény vagy
törvény alapján kormányrendelet a jegyzőnek ad államigazgatási hatósági hatáskört
állattartással kapcsolatos kérdésekben, a jegyző hatáskörét önkormányzati hatósági
hatáskör címzettje nem vonhatja el.

1.
Területi hatály
Az 1.§ jelen rendelet területi hatályát rendezi
2.
Bejelentési és nyilvántartási kötelezettség
A 2.§ alapján a város területén a 3 hónapos kort betöltött ebet tulajdonosa vagy
tartója nyilvántartásba vétel végett köteles a jegyzőhöz bejelenteni, hasonlóan az
elhullást és a tartási hely megváltozását is.
3.
Ebtartási szabályok
A 3-9. § az ebtartás helyi adottságokon alapuló szabályait kísérelte számba venni.
4.
Macskatartás szabályai
A 10. § a macskatarás szabályait rendezi, mivel a lakosság részéről több jelzés érkezett,
természetesen a veszélyesség mértéke miatt kevésbé szigorú rendelkezéseket tartalmaz.
5.
Átmeneti, hatályba léptető rendelkezések
11. §-hoz: Az átmeneti rendelkezések célja, hogy alapvetően ne hozza lehetetlen helyzetbe
az állattartókat, egyben rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről.

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően a ./2016.(….)
rendelethez
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény szabályozásai indokolják a jogszabály
megalkotását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása ma nem
felmérhető előző évi tényszámok hiányában.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet környezeti és egészségi hatással járhat, reményeink szerint azt javítja.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. Nem kellene beírni, hogy
korlátozottan állnak rendelkezésre? Abban az esetben tudunk intézkedni, ha bejelentés
érkezik. Helyszíni ellenőrzésre nincs ember.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet plusz adminisztratív terhet okoz, mivel a lakókörnyezet ellenőrzését el kell
végezni.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A helyi viszonyok rendezése megnehezedik.

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

Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A terület- és településfejlesztés operatív program (TOP) keretében több pályázati felhívás is
megjelent (a pályázati felhívások egy részét korábban már megküldtük, illetve jelen
előterjesztés mellékleteként megküldjük), melyeken az előzetes egyeztetések alapján Rétság
városa sikeresen pályázhatna.
Valamennyi pályázatnál fontosnak tartom megemlíteni, hogy a támogatás maximális mértéke
az összes elszámolható költség 100 %-a.
Javaslom a következő pályázatokon való indulást:
1. TOP-1.4.1-15
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével:
Ezen pályázat keretén belül a bölcsődei ellátás és az óvodák fejlesztése támogatható. Előzetes
információk alapján a bölcsődei ellátás előnyt élvez az óvodai fejlesztésekhez képest. A
támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 21-től 2016. május 23-ig van lehetőség, az
igényelhető támogatás összege 1.000.000 Ft – 300.000.000 Ft, a támogatás maximális mértéke
az összes elszámolható költség 100 %-a.
A pályázat értelmében a bölcsőde lehet új épületben kialakított bölcsőde, lehet mini bölcsőde
(minimális feltétele: egy csoportszoba, egy fürdőszoba, öltözővel egybekötött átadó, elkülönített
játszóudvar) – ez lehet az óvoda épületében kialakítva, illetve lehet óvoda-bölcsőde (az óvoda
és a bölcsőde szakmailag önállóan működik, óvoda is, bölcsőde is több csoporttal működik).
Egységes óvoda-bölcsőde (csoporton belül lehet legfeljebb 5 fő 2-3 éves gyermek) kialakítását
a pályázat nem támogatja, továbbá 2017. szeptember 1-jétől egységes óvoda-bölcsőde nem
működhet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) értelmében. Amennyiben
a bölcsőde az óvoda épületében kerül kialakításra, akkor az legfeljebb 1 csoporttal tudna
működni, továbbfejlesztés lehetősége korlátozott, illetve az a mostani óvodai tornaszoba
megszűnésével járna. Új épület építése esetén (óvodával szemközti, önkormányzati tulajdonú
171/2 hrsz-ú ingatlanon) lehetőség lenne a bölcsőde későbbi bővítésére, amennyiben igény
merülne fel további férőhelyekre, valamint az óvodában is megmaradna a lehetőség az
esetleges bővítésre. A döntés meghozatalakor javaslom figyelembe venni, hogy sikerült
megszerezni a Magyar Államtól a 32 ha-os területet, amely terület tartalék lakóterület.
Várhatóan a közeljövőben ott lakóterületet kialakítunk, reményeim szerint ott többnyire
kisgyermekes családok beköltözése megtörténik, ami az óvoda és a bölcsődei igény
növekedését eredményezi majd.
1 oldal a 7 oldalból
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Javaslatom, hogy a pályázat keretén belül új építésű bölcsőde megvalósítását tűzzük ki célul, 2.
ütemben pedig az óvoda további felújítását (régóta húzódó probléma a padlás hőszigetelése,
lehetséges megújuló energia hasznosítása, öltözők – mosdók felújítása...).
2. TOP-1.1.3-15
Helyi gazdaságfejlesztés:
Ezen pályázat keretén belül a helyi termelők helyi piacra jutásának támogatása lehetséges.
Lehetőség van piaci terület infrastruktúrájának kiépítésére, meglévő piaci terület (kültéri
elárusítóhely) korszerűsítésére, üzlethelyiségek építésére. A támogatási kérelmek benyújtására
2016. június 13-tól 2016. szeptember 15-ig van lehetőség, az igényelhető támogatás összege
50.000.000 Ft – 200.000.000 Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség 100 %-a. A támogatási intenzitást költség-haszon elemzéssel kell alátámasztani,
levonva a támogatásból a projektben keletkezett jövedelmeket. A területeket piaci áron kell
bérbe adni, a keletkezett bevételeket eszerint számba venni a költség-haszon elemzésben,
szembeállítva a működési költségekkel. Amennyiben a projekt fenntartási ideje lejárta
időpontjában újra elkészített költség-haszon elemzés az előre becsülttől magasabb jövedelmet
mutat, visszafizetési mechanizmus lép életbe. Így nehéz előre megbecsülni a támogatási
intenzitást, de mindenképpen célszerű számolni némi önerővel. Vonatkozik mindez a piacra,
illetve a szövetkezeti boltra is.
Javaslom ezen felhívás keretein belül pályázat(ok) benyújtását több ütemben. 1. ütemben a
Piac tér infrastruktúrájának kiépítését, valamint fedett kültéri elárusítóhely építését javaslom, 2.
ütemben új üzletház építését.
3. TOP-3.1.1-15
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Jelen pályázat keretén belül lehetőség van kerékpárosbarát fejlesztésre (több önkormányzattal
közösen benyújtandó kerékpárút kialakításának lehetőségét külön előterjesztésem tartalmazza),
valamint közlekedésbiztonsági beruházásokra. A támogatási kérelmek benyújtására 2016.
január 29-től 2016. július 6-ig van lehetőség, az igényelhető támogatás összege 50.000.000 Ft –
500.000.000 Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
Javaslom ezen felhívás keretein belül pályázat benyújtását szintén több ütemben. 1. ütemben a
MOL kútnál kialakítandó 2 db buszöböl megépítését, a város központjában gyalogátkelőhely
megvalósítását, valamint a Kossuth utca és a Rákóczi út kereszteződésében lámpás
kereszteződés kialakítását, 2. ütemben a buszfordulóban buszváró és peronok megépítését.
Előzetes becslés alapján az 1. ütem 83 millió + ÁFA (50+8+25), a 2. ütem 100 millió + ÁFA
körüli összeget jelent.
4. TOP-2.1.1-15
Barnamezős területek rehabilitációja
Jelen pályázat keretén belül lehetőség van városi barnamezős terület környezettudatos
átalakítására, vállalkozói tevékenységeket ösztönző, népességmegtartó településfejlesztési
beavatkozásra. Rétságon barnamezős területnek tekinthető a volt laktanya területe. Előzetes
információk alapján a megyében Rétságnak van a legnagyobb esélye a pályázaton való sikeres
részvételre. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 9-től 2016. augusztus 8-ig van
lehetőség, az igényelhető támogatás összege 50.000.000 Ft – 1.000.000.000 Ft, a támogatás
maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. (A támogatás mértékére ugyanúgy
vonatkozik a költség-haszon elemzéssel alátámasztott, számított támogatási intenzitás, mint a
piac esetében.)
A pályázat keretén belül kötelező megvalósítani minimum 1 db gazdaságélénkítő
tevékenységet, mely a pályázat kiírása szerint az alábbiak egyike lehet:
− piaci terület kialakítása, kereskedelmi, szolgáltató terület infrastrukturális feltételeinek
kialakítása (ezeket a funkciókat a volt laktanya területén nem tartom megfelelőnek,
ezeket inkább a városközpontban, a jelenlegi Piac téren tartom megfelelőnek)
− közösségi céllal megvalósuló beruházás keretében kialakításra kerülő, vállalkozási
tevékenységnek helyet biztosító fejlesztés (elképzelhetőnek tartom a megvalósítását, pl.
2
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7. számú épület egy részében Mindszenty emlékház kialakítása, az épület másik
részében bérbe adható irodahelyiségek)
− profitorientált módon üzemeltetett sport- és szabadidős létesítmény kialakítása (a
sporttevékenység kialakítására a profitorientált kialakítást nem javaslom)
− profitorientált módon üzemeltetett rendezvény- és konferenciaközpont (kialakítását a 8.
számú épületben megvalósíthatónak tartom, olyan épület létrehozására lenne igény, és
profitorientált módon tudna üzemelni, ahol 1-1 rendezvényt, nagyobb összejövetelt meg
lehetne tartani, az épületet, vagy egy részét ki lehetne bérelni pl. esküvő, születésnap,
ballagás... megtartására, illetve konferenciák, előadások megrendezésére)
Fentiekben részletezettek alapján az 1 db gazdaságélénkítő tevékenységnek javaslom a
rendezvény- és konferenciaközpont kialakítását a 8. számú épületben, illetve az irodaház
kialakítását a 3. számú épületben (igényfelmérést követően további épületek irodaházként
történő felújítását is el tudom képzelni a 2. a 3. és 8. számú épületekben is)
A gazdaságélénkítő funkciót tehát meg tudjuk valósítani, azon túl pedig az alábbi
fejlesztéseket lehetne megvalósítani a volt laktanya területén:
− közszféra funkción belül
o kötelezően megvalósítandó család- és gyermekjóléti központ kialakítása
o tűzoltószertár átalakítása
o mentőállomás áttelepítése
− épületbontások
− zöldfelület fejlesztése
− parkolók kialakítása, felújítása
− sportterület fejlesztése a Hunyadi liget területén (műfüves pálya, teniszpályák...)
5. TOP-2.1.2-15
Zöld város kialakítása
Jelen pályázat keretén belül lehetőség van városrehabilitációs tevékenységek környezettudatos
módon történő megvalósítására. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. június 22-től 2016.
szeptember 30-ig van lehetőség, az igényelhető támogatás összege 100.000.000 Ft –
1.000.000.000 Ft, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. (A
támogatás mértékére ugyanúgy vonatkozik a költség-haszon elemzéssel alátámasztott,
számított támogatási intenzitás, mint a piac, illetve a barnamező esetében.)
A pályázat keretén belül kötelezően megvalósítandók az alábbiak:
− minimum 1 db „városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója”, mely lehet
zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, lombhullató, klímatűrő fasorok
létresítése, csapadékvíz közvetlen hasznosítása (ezzel együtt vízelvezetés
megoldása)...
− minimum 1 gazdaságélénkítő beavatkozás, mely a pályázat kiírása szerint az
alábbiak egyike lehet:
o kereskedelmi, szolgáltató tér megújítása
o piaci terület megújítása
o alulhasznosított épület megújítása gazdaságélénkítési céllal
o piaci terület kialakítása
o fizetős parkoló
A felsoroltak közül az 1. pontban foglaltak teljesítése, vagyis a zöldfelület fejlesztése nem
jelenthet problémát, a 2. pontban felsoroltak közül pályázni lehetne a piaci terület kialakításán
belül üzletház (vásárcsarnok) megépítésére (gyakorlatilag megegyezik a TOP-1.1.3-15 pályázat
2. ütemével), valamint a volt orvosi rendelő, mint alulhasznosított, többségi önkormányzati
tulajdonban lévő épület hasznosítására (kereskedelmi és szolgáltató terek kialakításával).
A kötelezően megvalósítandó fejlesztéseken túl az alábbiak megvalósítása is lehetséges a
pályázaton belül:
− parkoló felújítása a hivatal épülete mögött
− belterületi csapadék és belvízvédelmi létesítmények kiépítése
3
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6. TOP-4.1.1-15
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Jelen pályázat keretén belül lehetőség van az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésére. A támogatási kérelmek
benyújtására 2016. február 15-től 2016. május 4-ig van lehetőség, az igényelhető támogatás
összege 10.000.000 Ft – 100.000.000 Ft, a támogatás maximális mértéke az összes
elszámolható költség 100 %-a.
A pályázat keretén belül megvalósítható a fogorvosi rendelő felújítása.

A pályázatokon való indulás esetén kérem a Képviselő-testületet, hogy a pályázatok
előkészítésével, megalapozó tanulmányok elkészítésével bízzuk meg a Nógrádi Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft-t. A munkák díjai a pályázat keretén belül elszámolhatóak.
Ugyancsak javaslom a pályázatokon való indulás esetén árajánlat kérését a tervezési munkák
elvégzésére (bölcsőde kialakítása, piac kialakítása, barnamezős terület hasznosítása, zöld
város kialakítása, fogorvosi rendelő felújítása tervdokumentáció alapján valósítható meg).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a pályázatokon
való indulást támogatni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 19.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
-

3. Jogszabályi háttér:
-

4. Határozati javaslatok
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Terület- és
településfejlesztés operatív program (TOP) keretében kiírt pályázatokon történő indulás
című előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza:
TOP-1.4.1-15 pályázat tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület támogatja új bölcsőde TOP-1.4.1-15 pályázat keretében történő
megépítését a Rétság, 171/2 hrsz-ú ingatlanon.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
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A Képviselő-testület támogatja bölcsőde TOP-1.4.1-15 pályázat keretében történő
kialakítását a meglévő óvoda épületében.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„C” változat
A Képviselő-testület nem támogatja bölcsődei férőhelyek kialakítását.
TOP-1.1.3-15 pályázat tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület támogatja a Piac tér TOP-1.1.3-15 pályázat keretében, 2 ütemben
történő megújítását.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja a Piac tér megújítását.
TOP-3.1.1-15 pályázat tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület támogatja a MOL kútnál 2 db buszöböl megépítését,
városközpontban gyalogátkelőhely kialakítását, valamint lámpás kereszteződés
megvalósítását a TOP-3.1.1-15 pályázat keretében. Támogatja továbbá a 2. ütemben
buszváró és peronok kialakítását a pályázat keretében.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja 2 db buszöböl megépítését, városközpontban
gyalogátkelőhely kialakítását, valamint lámpás kereszteződés megvalósítását.
TOP-2.1.1-15 pályázat tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület elviekben támogatja a volt laktanya a TOP-2.1.1-15 pályázat
keretében történő hasznosítását. A pályázat beadása érdekében szükséges előkészítő
5
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munkák elkészítéséhez hozzájárul, a pályázat tényleges beadásáról az előkészítő munkák
ismeretében dönt.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja a volt laktanya hasznosítását.
TOP-2.1.2-15 pályázat tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület támogatja a városrehabilitációs tevékenységek megvalósítását a
TOP-2.1.2-15 pályázat keretében. A pályázat beadása érdekében szükséges előkészítő
munkák elkészítéséhez hozzájárul, a pályázat tényleges beadásáról az előkészítő munkák
ismeretében dönt.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja a városrehabilitációs tevékenységek megvalósítását.
TOP-4.1.1-15 pályázat tekintetében:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület támogatja a fogorvosi rendelő TOP-4.1.1-15 pályázat keretében
történő felújítását.
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja a fogorvosi rendelő felújítását.
Pályázatokon való részvétel támogatása esetén:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
„A” változat
A Képviselő-testület elviekben támogatja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
megbízását a pályázatok előkészítésével kapcsolatosan. A tényleges megbízásra a
megbízási szerződés ismeretében kerülhet sor.
6

Terület- és településfejlesztés operatív program (TOP) keretében kiírt pályázatokon történő indulás
2016. február 26-i ülésére

Határidő: szerződés bekérésére: 2016. március 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
megbízását a pályázatok előkészítésével kapcsolatosan.
A pályázatok előkészítésére az alábbi cégektől kér árajánlatot:
1. ......
2. ......
3. ......
Határidő: árajánlat megkérésére: 2016. március 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület a tervezési munkák elvégzésére (barnamezős és zöld város
pályázatok esetén koncepcióterv kidolgozására) az alábbi cégektől kér árajánlatot:
1. Kovaterv Építész Iroda Kft., Kovács Miklós, 3041 Héhalom, Petőfi S. út 11.
2. Borea-67 Építész Bt., Kovács Gábor, 2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.
3. Genium Art Kft., Vörösné Baracsi Erzsébet, 1064 Budapest, Izabella utca 49.
fsz. 6.
Határidő: árajánlat megkérésére: 2016. március 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság, 2016. február 19.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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JAVASLAT A VOLT LAKTANYA BELTERÜLETI RÉSZÉNEK HASZNOSÍTÁSÁRA

356/24

műfüves pálya, teniszpálya...

pályázatból megvalósítandó:
- konferenciaterem
- tűzoltószertár átalakítása
- mentőállomás áttelepítése
- épületbontások
- zöldfelület fejlesztése
- parkolók kialakítása, felújítása
- sportterület fejlesztése (műfüves pálya, teniszpályák...)
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15) pályázati kiírás keretében
kerékpárút kialakítása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok részére
a fenntartható közlekedési módok további térnyerése érdekében. A felhívás címe:
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kódszáma: TOP-3.1.1-15 (a pályázati
kiírást korábban már megküldtük).
Nógrád megyében a támogatási kérelem benyújtására 2016. január 29-től 2016. július
6-ig van lehetőség, az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 50 millió
– 500 millió Ft lehet, a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség
100 %-a. Nógrád megyében várhatóan 3-4 projekt lesz támogatható.
A projekt keretén belül lehetőség van pályázni – többek között – település vagy
településrész
közlekedési
úthálózatának
kerékpárosbaráttá
alakítására
kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, lakott területen kívül
elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kerékpárforgalmi útvonal
kialakítására, közbringa-rendszer kiépítésére.
A felhívás keretén belül több település polgármesterével közös pályázat benyújtásán
dolgozunk (valószínűleg nonprofit kft létrehozásával lehetne pályázni). A pályázat
során a következő településeken áthaladó kerékpárutat tervezünk: Szendehely
(Katalinpusztán már elkészült kerékpárút folytatásaként) – Berkenye – Nógrád –
Diósjenő – Tolmács – Rétság – Bánk – Felsőpetény – Alsópetény – Keszeg –
Ősagárd – Szendehely. Rétságon az előzetes bejárás alapján a következő útvonal
körvonalazódott: Tolmácsról a Táncsics utca felől érkezne a kerékpárút, a laktanyai
útnál kétfelé ágazna, egyrészt haladna a vasút felé, a vasútnál át a 2-es úton, majd a
2-es út mellett az ipari parkig (a kerékpárút gyalogos közlekedésre is alkalmas lesz). A
másik irányban a laktanyai úton felmenne a Hunyadi soron (Járóbeteg és a Munkaügyi
Központ érintésével), az Akácfa utcán át a Nagyparkolóig, onnan a Zrínyi utcán
keresztül a temető alatti földúton Bánk felé. Az előzetes tájékoztatás szerint az érintett
útvonalak
mentén
útszélesítés,
útfelújítás,
külterületen
talajmegerősítés
(biokatalizátoros talajstabilizálás, mely mezőgazdasági gépek használatára is
alkalmas lesz) várható.

1 oldal a 2 oldalból

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15) pályázati kiírás keretében kerékpárút
kialakítása
2016. február 26-i ülésére

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan Rétságnak jelenleg feladata nincs. A
részletekről (konzorciumi megállapodás aláírása, nonprofit kft. létrehozása, pályázat
beadás előtti véleményezése, nyomvonal végleges kijelölése...) természetesen a
Képviselő-testület dönt majd.
Pillanatnyilag azt kérem a Képviselő-testülettől, hogy abban döntsön, szeretné-e
támogatni Rétságon kerékpárút kialakítását, vagy Rétság elkerülésével valósuljon
meg a kerékpárút.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az „A”,
határozati javaslat elfogadását támogatni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 19.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
-

3. Jogszabályi háttér:
-

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( ………...) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés (TOP-3.1.1-15) pályázati kiírás keretében kerékpárút kialakítása
című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
„A” változat
A Képviselő-testület elviekben támogatja Rétság város közigazgatási területén
kerékpárforgalmi útvonal kialakítását. A végleges döntést a pályázat és a tervek
ismeretében hozza meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
A Képviselő-testület nem támogatja
kerékpárforgalmi útvonal kialakítását.

Rétság

város

közigazgatási

Rétság, 2016. február 19.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
2

területén

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné igazgató helyettes
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi beszámolója és 2016. évi munkaterve
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-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!
Intézményünk a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi beszámolóját, valamint a 2016. évi munkatervét mellékelten csatoljuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 15.
-------------------------------Varga Nándorné

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

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat

„ A” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2015. évi beszámolóját, azt elfogadja.

1 oldal a 3 oldalból

…………………

2014. 04.18-i Kt. ülésre

„ B” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2015. évi beszámolóját, azt nem fogadja el, további kiegészítésre visszaadja.

„ A” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2016. évi munkatervét, azt elfogadja.

„ B” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2016. évi munkatervét, azt nem fogadja el, további kiegészítésre visszaadja.

Határidő:
Felelős:

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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BESZÁMOLÓ A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Bevezetés:
A rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár a szakmai tevékenységét 2015-ben
is az 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről leírtak, valamint a helyi önkormányzat által megadott irányelvek, rendeletek
szerint végezte. Az intézmény kiemelt feladata, hogy minél szélesebb rétegek számára
hozzáférhetővé tegye a tanulást és kulturált időtöltést segítő szolgáltatásait, közvetítse azt a
pluszt az itt élők számára, ami elengedhetetlen egy művelt, 21. századi egyén számára. Tette
ezt különféle kulturális rendezvényeivel, olvasásnépszerűsítő programjaival, a minőségi
szemlélet meghonosításával minden társadalmi réteg és minden korosztály megszólításával.

AZ INTÉZMÉNYRŐL ÁLTALÁBAN:
Személyi állomány – 2015. évi állapot:

Dósáné Kálmán Éva – takarító – (5,5 óra)
Kelemen Ágnes – művelődésszervező
Józsa Krisztián – karbantartó, hangtechnikus
Majnik Tamás – TV munkatárs, technikus
Menczeleszné Dénes Mónika – pénztáros
Potyecz Enikő - Nagy–Velki Anita – tárgyi- és formai feltáró könyvtárost helyettesíti, aki
jelenleg GYES-en van
Szájbely Zsolt – kölcsönző könyvtáros
Varga Nándorné – igazgató helyettes
Zachar Lászlóné – takarító

A 2015. év folyamán a képviselő-testület döntése alapján intézményünk személyi
állományában változás állt be, mivel Czegléd József karbantartó helyére egy agilis, munkáját

jól végző, szorgalmas karbantartó, hangtechnikust sikerült alkalmaznunk. A felújított
stúdióban példás rendet rakott, a technikai eszközöket számba vette, ezeket saját lehetősége
szerint kitisztította, felújította, folyamatosan karban tartja. A mobil színpad felújítását Bérczi
Róberttel közösen megoldotta, ezt festékkel konzerválta. Az intézmény helyiségeit
rendszeresen átmeszeli, a karbantartási munkálatokat elvégzi. A pincében lévő
raktárhelyiségeket kitakarította, a selejtezésre váró törött, nem működő eszközöket külön
gyűjti, hogy leltár ellenőrzés előtt azokat a Selejtezési Bizottságnak bemutathassa. A
gázkazánok működését nyomon követi, ha rendellenességet tapasztal, azt azonnal jelzi. A
pincében nyomon követi a feltört víz szintjét, szükségszerűen azt kiszivattyúzza. A kisudvar
folyamatos takarítása, a hulladék elszállíttatása is a feladata. Minden programunkon a
hangosítást elvégzi, a gyerekeknek és az idősebbeknek elmagyarázza a mikrofonok
használatának módját, előtte a termeket kívánság szerint berendezi. Kiállítások kapcsán a
képeket és egyéb tárgyakat el- és felhelyezi. Külső helyszíneken, amennyiben igény van rá
(iskola, óvoda, Templomkert), a hangosítást biztosítja. Az intézmény egész területén az
aktuális karbantartási munkálatokat elvégzi. A Képviselő-testület mikor megadta az engedélyt
ennek a státusznak a betöltésére jól döntött, ezért éreztem kötelességemnek az új munkaerő
elvégzett feladatainak részletes bemutatását.
A 2015-ös év folyamán Nagy-Velki Anita feldolgozó könyvtáros helyére, aki jelenleg
GYES-en van, új munkatárs került Potyecz Enikő személyében. Számára nem volt teljesen
ismeretlen ez a munka, mivel a Nemzeti Művelődési Intézet alkalmazásában már többször
intézményünkben tartotta a gyakorlatát, mint kulturális közfoglalkoztatott. A feldolgozói
munka, a speciális könyvtári program elsajátításában segítséget kapott a Balassi Bálint
Nógrád Megyei Könyvtártól és természetesen a helyi munkatársaktól. A megrendelt
dokumentumok nyilvántartásba vételét, katalogizálását, a napi statisztikák vezetését, azok
számszaki ellenőrzését rá lehet bízni. Művelődési területen is helytáll, mivel szót ért kicsikkel
és nagyokkal egyaránt, sok feladat rábízható. Munkájában precíz, szorgalmas. A könyvtári
programokhoz ötletes plakátokat készít, melyek terítésében folyamatosan aktívan részt vesz.
Mivel új helyettesítő munkaerőről van szó, ezért mutattam be készségeit a tisztelt Képviselőtestületnek.
Intézményünkben a Nemzeti Művelődési Intézet három munkatársat is kapott 2016.
február végéig. Vargáné Fidel Ágota, aki területi koordinátorként dolgozik, felügyeli a rétsági
és balassagyarmati NMI-s munkatársak munkáját. Halász Enikő, aki a TV-s felvételeknél
segédkezik, kulturális eseményeken fotózik, cikkeket ír, minden dekorációs munkában
aktívan részt vesz, és sok egyéb kreatív dologban is jeleskedik. Füleki Annamária, ő a
könyvtárban az újságok rendben tartásáért felelős, részt vesz plakátok szerkesztésében, ezek
kihordásában, szóróanyagok terítésében, vetélkedők lebonyolításában, ezek előkészítésében,
értékelésében.

Az épületről – 2015. évi állapot:
Intézményünk kívülről az elmúlt években teljesen megújult, valóban egy
figyelemfelkeltő, impozáns épületté vált. 2015-ben a régóta várt belső munkálatok is
elkezdődtek Ilyen volt a könyvtár teljes megújulása: villamossági vezetékek cseréje, új, LED-

es lámpák felszerelése, mellékhelyiségek teljes megújulása, az 1972-ben lerakott régi PVC
padló helyettesítése esztétikus laminált padlóval, a kopott, balesetveszélyes lépcső
csúszásmentes burkolatra való cseréje és a dizájnos, az épület külső homlokzat színeinek
felhasználásával a belső festés kialakítása. A földszinten, a művelődési ház részen is
megtörtént a villamos hálózat felújítása, lámpák cseréje, a galériában célzott fényforrások
kiépítése, a stúdió és az oda vezető lépcsőház felújítása is mind a 2015. évben vált valóra. Van
még tennivaló bőven, de az épület maga valóban már egy kulturált épületegyüttesnek
mondható. A színházteremben lévő színpad és az ott elhelyezett hang- és fénytechnika, a
galériához vezető folyosó, a kézműves műhely, a színpad és az öltözők közötti folyosó rendbe
tétele van még hátra.

Nemzeti, társadalmi rendezvényeink:
Március 15-én nem a hagyományoknak megfelelően 18.00 órakor kezdődött a helyi
megemlékezés, mivel a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala az
1848. március 15-i események és a ’48-as hősök tiszteletére közös ünneplésre hívta
Magyarországot. Az ötlet az volt, hogy a csatlakozó városok, községek polgárai pontosan 15
órakor - amikor az emlékezet szerint a Nemzeti Múzeum lépcsőjén egykor a költő adta elő
művét - az ország különböző pontjain több tízezer ember szavalja el együtt a Nemzeti dalt.
Rétságon a Petőfi utca elején lévő parkolónál gyülekeztek a rétságiak, ahol Hegedűs Ferenc
polgármester köszöntője után Varga Dávid felolvasásával együtt szavalta el a közönség a
költeményt. Ezután került sor a hivatalos ünnepség megtartására intézményünkben, a
színházteremben. A Himnusz eléneklése után az általános iskola tanulói emlékeztek a
történelmi napokra, majd Hegedűs Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet. Majer
Szilvia fuvolajátéka tette hangulatossá a délutánt, melyet egy rendhagyó versmondói hármas
Pekáryné Mindszenti Csilla, Sass István és Szájbely Zsolt Petőfi verseket szavalt. A Kereplő
Néptánc Egyesület tánckompozíciója vetett véget a színpadi programnak. Az ünnepség
koszorúzással fejeződött be.
Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján délután a Templomkertben rövid
megemlékezést tartottunk, ahol a Himnusz és az alkalomhoz illő versek elhangzása után
Hegedűs Ferenc polgármester megemlékezett erről a szomorú eseményről és elhelyezte az
emlékezés koszorúját a kopjafánál. Az ünnepség végén a jelenlévők elénekelték a Székely
himnuszt is.
Augusztus 20-án a nagymarosi Dunakanyar Fúvósegyüttes a színpad előtt adott
térzenét, pár zeneszám elhangzása után Hegedűs Ferenc polgármester mondott ünnepi
köszöntőt. Majd jól ismert dallamokkal folytatódott a fúvosok programja. Ezután a Teátrum
Hungarikum társulat „Az államalapító” című színi előadását nézhette meg a közönség. A helyi
csoportok is bemutatkoztak, úgymint az Őszirózsa tánccsoport, a High Voltage Crew táncosai,
a Zubaidah Hastánccsoport. Őket a Salgótarjánból érkezett Hip-Hop Break Team Egyesület
tagjai követték akrobatikus elemeket sem nélkülöző produkcióikkal. Az este folyamán a
Karancs Old Boys együttes szolgáltatta a zenét, melyet megszakított az este tíz órakor lévő
látványos tűzijáték. Az együttes a tűzijáték után is folytatta a zenélést.

Október 23-án a Himnusz elhangzása után Hegedűs Ferenc polgármester mondott
ünnepi beszédet. Majd Békefi Viktória és Lőrincz Andrea, a Sziget Színház művészei
mutattak be verses zenés, dalos összeállítást, a hazaszeretetről, a magyarságról, az
összetartozásról és a béke vágyáról. Produkciójukat két táncos - Vincze Anna és Görder
Balázs tánckísérete tette felejthetetlenné. Majd a Kereplő Néptánc Együttes kifejezetten erre
az alkalomra komponált műsora következett. A szokatlan színpadi világítás, a gyertyafények
különleges összjátéka is hozzájárult a műsor különlegességéhez. Simon Katalin népdalénekes,
Ladányi Ferenc népzenész és Keresztes Nagy Árpád kobzos énekmondó, dalokkal és a ritka
hangszereken megszólaló muzsikával tette még élményszerűbbé ezt az estét. A Szózat
elhangzása után fejeződött be a megemlékezés.
Május 1-én a főzőversennyel indult a nap. Intézményünk dolgozói különféle játékosan
komoly feladatokkal bízták meg a versenyzőket, tesztelték tudásukat, rátermettségüket főzés
közben. Az egyik feladat volt kicsiknek és nagyoknak a májusfa feldíszítése és felállítása. A
nap háziasszonyának az ismert és népszerű tv sorozat sztárját Varga Izabellát kértük fel, aki
nem csak a színpadi fellépés erejéig volt jelen a programon, hanem végigkísérte az
eseményeket, sőt ő volt a főzőverseny zsűrielnöke. A színpadi programokat a Rétsági Judó
Club bemutatója nyitotta, majd Varga Izabella és csapata szórakoztatta a közönséget.
Slágercsokruk igen nagy sikert aratott, a programba bevonták a helyieket is. Ezután a
nyugdíjasokból álló csoport mutatott be humoros jelenetet, illetve énekeltek és táncoltak.
Az időjárás miatt a további színpadi programok a művelődési központban kerültek előadásra.
Május 31. – Gyereknap alkalmából intézményünk sok külső segítséget is igénybe
véve (nyugdíjasok, polgárőrök, rendőrök, tűzoltók, vállalkozók, szülők, óvónők) egy
felejthetetlen napot biztosított a gyerekek részére. Különféle ügyességi játékokban vehettek
részt, volt állatsimogató, kutyás bemutató, lovagoltatás, ugrálóvár, aszfaltrajz verseny, hip-hop
bemutató, horgászati lehetőség, kötélhúzás, arcfestés, henna tetoválás, képek és egyéb figurák
készítése, TRX bemutató, ritka mesterségek bemutatója (kovács), 3 db tűzoltó autó,
rendőrségi autó, jóga és hastánc bemutató. A színpadon Papp Rita gyermekműsorát nézhették
meg a gyerekek, sőt aktívan részt is vehettek benne. Aki pedig megéhezett, azt rengeteg
szendvics és palacsinta várta, de ásványvízből és üdítőből sem volt hiány. A program
befejezéseképpen a Nagyparkoló közepén tábortűz mellett búcsúzhattak el egymástól a
gyerekek.
Október 10. - Szüreti felvonulás és bál – délután a Nagyparkolóban gyülekeztek a
lovasok, a traktorosok, a bíró és bíróné hintaja és a népviseletbe beöltözött gyalogos
felvonulók. A szokásos felvonulási útvonalon haladt a menet. Több megálló is volt, ahol
természetesen a kisbíró dobbal és hangos szóval, erre az alkalomra fabrikált rigmusokkal
hirdette a nap jeles eseményét. A táncosok több kört is alakítva ropták előbb a Gyermekliget
mellett, majd a benzinkúttal szembeni területen, a Mező út végén, a Petőfi út közepe táján,
meg természetesen ahol a házakból érkező kínálók megállították a menetet. A sokadalom a
Nagyparkolóba érkezett vissza, ahol a kisbíró újra elmondta mondandóját, majd tánc után a
tömeg a művelődődési központ színháztermébe vonult, ahol a színpadon lévő termények
(kenyér, bor, gyümölcs és sok minden más) megáldására került sor. A történelmi egyházak
nevében Balázs Viktória evangélikus lelkész, Molnárné Tóth Erzsébet református lelkész, és
Tóth Ferenc katolikus esperes plébános mondott áldást. A vigalom színpadi részét Simon
Katalin éneke és Hargitai Gergely muzsikája, majd táncuk vezette be. Utána következtek az
óvodások, erre az alkalomra tanult műsorukkal, majd a Kereplő Néptánc Egyesület csoportjai

mutatták be egymást követően produkciójukat. Simon Katalin és Hargitai Gergely
cigánytánccal színesítette a gazdag műsort, amelyet a Zúgófa zárt. Este az aulában a
hagyományos szüreti bálon folytatta a mulatozást a jókedvű csapat.
Mindenki karácsonya - kora délután kézműves árusok várták a művelődési központ
aulájában mindazokat, akik egyedi, különleges ajándékokat kerestek. A színházteremben a
Holló Együttes adott műsort, az aulában barkácsolási lehetőség is volt saját ajándéktárgyak
készítésére. Volt arcfestés, a ház előtt pedig kigyúltak a fények a város fenyőfáján.
A színházteremben volt a karácsonyi műsor. A nézőtér zsúfolásig megtelt. Egymást
váltották a karácsonyi ünnepkörköz kapcsolódó, részben erre az alkalomra készített
műsorszámok, bevonva a közönséget is a közös dalolásba. A jó műsorszámok után meghitt,
karácsonyi hangulat alakult ki, majd a Nagyparkolóban a műsor folytatódott. Egy szép ének
és vers után Hegedűs Ferenc polgármester és Balla Mihály országgyűlési képviselő mondott
ünnepi köszöntőt. Az est folyamán halászlé és bejgli, meleg tea és forralt bor várta a
jelenlévőket.

Statisztikai adatok a 2015. évről
A Városi Művelődési Központ és Könyvtárral kapcsolatban álló civil szervezetek, intézmények rendezvényei
(A csoportok az intézmény és partnerei rendezvényein fellépési díj nélkül vállalnak szereplést, hosszú évek óta sikeresen
működő munkakapcsolat – ingyenes teremhasználat)

Városi Nyugdíjas Klub
-

Őszirózsa Tánccsoport próbái
Megbeszélés, vezetőség összejövetel
Nagyrendezvények (01.31. 11.28.)

41 alk.
5 alk.
2 alk.

49 óra
10,5 óra
16,5 óra
76 óra

49.000
23.100
165.000
237.100

6 alk.
5 alk.

11,5 óra
47 óra
59 óra

25.300
470.000
495.300

3 alk.
6 alk.

4,5 óra
21 óra
13 óra

9.900
92.400
102.300

3 alk.
9 alk.

4 óra
11,5 óra

8.800
11.500

Hunyadi Nyugdíjas Klub
-

Megbeszélés, vezetőségi ülés, katonai toborzó
Nagyrendezvények (01.17. 03.21. 07.25. 09.19. 12.12.)

Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
-

Megbeszélés, összejövetel
Rendezvények (tökfaragás, advent, mikulás)

Vöröskereszt
-

Megbeszélés
Próbák

-

Rendezvények (bál 02.14, idősek napja 10.17.)

2 alk.

24,5 óra
40 óra

245.000
265.300

3 alk.

7,5 óra

16.500

1 alk.

5,5 óra

55.000

43 alk.
1 alk.
3 alk.

67 óra
8 óra
6 óra
81 óra

67.000
80.000
33.000
180.000

14 alk.
1 alk.

15 óra
4,5 óra
19,5 óra

15.000
45.000
60.000

1 alk.
7 alk.
1 alk.

10 óra
17 óra
6 óra
23 óra

100.000
17.000
60.000
177.000

2 alk.
2 alk.

6 óra
5 óra
10 óra

6.000
27.500
33.500

43 alk.
3 alk.
48 alk.
19 alk.
6 alk.
4 alk.

102,5 óra
4 óra
27 óra
16 óra
8 óra
32,5 óra
190 óra

102.500
8.800
27.000
16.000
8.000
325.000
487.300

Polgárőr Egyesület
-

Megbeszélés, fórum, évzáró

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
-

Nemzetiségi Nap (06.20.)

Általános iskola
-

Próbák
Nagyrendezvények (farsang)
Egyéb rendezvény (jótékonysági, márc.15., karácsony)

Óvoda
-

Óvónők, óvodás csoportok próbái
Rendezvény (jótékonysági)

Szakközépiskolai tagozat
-

„55 éves a középiskolai oktatás Rétságon”
Próbák
Szalagavató

Zeneiskola
-

Próbák
Hangverseny (évzáró, karácsony)

Kereplő Néptánc Egyesület
-

Kereplő Gyermek Néptánc Csoport próbák
Szülői értekezlet, megbeszélés, húsvétváró
Zúgófa Néptánc Csoport próbák
Csillagvirág Néptánc Csoport próbák
Ének felkészítés, próbák
Nagyrendezvény (farsang, népdaléneklő, évzáró, mulatság)

Önkormányzat
-

Lakossági fórum
Polgármesterek fórum

1 alk.
5 alk.

3 óra
13 óra
16 óra

16.500
28.600
45.100

Pedagógus napi rendezvény
Diósjenői ált. isk. próbák
Előadás

1 alk.
6 alk.
1 alk.

5 óra
18 óra
10 óra
33 óra

27.500
18.000
55.000
100.500

2 alk.
1 alk.

6 óra
7 óra
13 óra

13.200
70.000
83.200

KLIK
-

Egészségfejlesztési Iroda
-

Egészségszűrés
Egészségnap a bgy-i kórház szakembereivel (09.26.)

Az intézmény csoportjai (A klubvezetők honorárium nélkül működtetik a csoportokat; a tánccsoportok az intézmény és
partnerei rendezvényein fellépési díj nélkül vállalnak szereplést, a zenekar honorárium nélkül ad koncertet.)

-

Popping/Dubstep Tánccsoport
Hip-hop Tánccsoport
Zubaidah Hastánccsoport
Tűzzománc Kör
El Coyote Együttes

53 alk.
17 alk.
52 alk.
44 alk.
3 alk.

97,5 óra
23 óra
67,5 óra
140,5 óra
15 óra
343,5

Próbák = 1.000 Ft/óra
Megbeszélés, összejövetel = 2.200 Ft/óra
Nagyrendezvény (a műv.kp. aulája összenyitva, több terme, ill. nagyterme) = 10.000 Ft/óra
Aula összenyitva = 4.400 Ft/óra
Színházterem = 5.500 Ft/óra

Terembérletes rendezvények

97.500
23.000
67.500
140.500
15.000
343.500

-

Cirkusz
Agrofabac fórum
Jobbik fórum
MSZP
Fidesz
Papagáj kiállítás
Vásár (baba-börze)
Termékbemutatók
Egészségügyi szűrés
Családi rendezvények
Zenés est (03.07. 04.04. 08.15.)
Egyéb összejövetel

1 alk.
1 alk.
1 alk.
3 alk.
1 alk.
1 alk.
3 alk.
8 alk.
3 alk.
3 alk.
3 alk.
7 alk.

2,5 óra
3 óra
2 óra
12 óra
1 óra
3 óra
13 óra
22 óra
9 óra
13 óra
17 óra
10,5 óra

45 alk.
7 alk.
39 alk.
17 alk.
32 alk.
34 alk.
11 alk.
1 alk.

119 óra
15 óra
106 óra
66 óra
77 óra
71 óra
55 óra
3 óra

Tanfolyamok
-

KRESZ tanfolyam
Egészségügyi oktatás
Kertépítő tanfolyam
Falusi turizmus tanfolyam
Aranykalászos gazda tanfolyam
Kisgépkezelő tanfolyam
NMI továbbképzés kulturális közfoglalkoztatottak r.
Nemzeti Kisebbségi Önkormányzati képzés

Kiállítások
-

03.23. – 04.22.
04.23. – 06.12.
05.07. – 05.30.
06.04. – 07.09.

Katona Pál
Lengyel László
Németh Árpád
Lőrincz Lilla és Lőrincz Viktor, valamint
a Rétsági Tűzzománc Kör

-

06.25. – 07.18.
09.10. – 10.05.
10.08. – 11.02.
11.05. – 11.28.
12.03. – 01.14.
12.17. – 12.31.

Gömör Kata
olajfestmény
Óvári János
olajfestmény
Nógrády Andor
népi illusztráció, grafika, színes linó
Szederjesi Csaba
olajfestmény
Mindszentiné Mandula
olaj, pasztell, grafika, akvarell, tus, üvegfestés
Bereczné BZ. Csáthy K. Galbács T. Halász E. Molnár L. Tóth A.
fotó (Fotográfia Napja)

Nemzeti ünnepek
-

Március 15. – Megemlékezés
Május 1. – Majális
Augusztus 20. – Szent István Nap
Október 23. – Megemlékezés

Rendezvények

fotó (Víz Világnapja)
fotó (Föld Napja)
olajfestmény
festmény, grafika, kisplasztika, szobor,
tűzzománc

-

01.19. – 01.24.

-

01.21.
Magyar Kultúra Napja: Lőrincz Sarolta Aranka könyvbemutató (Hétköznapi hazaszeretet)
02.26.
„Nyugdíjas akadémia” előadás
03.04.
Gyermekszínház: Jégkirálynő c. mesejáték
03.08.
El Coyote koncert
04.10.
„Világzene – népzene” Az Escargoz és Tatros együttesek koncertje + táncház
04.11.
Költészet Napja: 11. antológia bemutatása, Spangár-díjak átadása
05.31.
Gyereknap
05.31.
Pap Rita Kölyökparty című koncertje
06.02.
„Szívvel-lélekkel” Dr. Papp Lajos előadása (Ünnepi Könyvhét)
06.15.
Diósjenő Ált. Isk.: A dzsungel könyve
07.14.
Vagyonvédelmi előadás
09.19.
Kistérségi katonai találkozó
09.29.
Egészségnap
10.05. – 10.07. Országos Könyvtári Napok: Dr. Bódi István, Mezfői Zoltán, Jávorka János előadása
10.06.
Megemlékezés az Aradi vértanúkról
10.07.
Gyerekszínház: A szépség és a szörnyeteg c. mesejáték
10.10.
Szüreti felvonulás és mulatság
10.20.
Nemzeti Agrár Kamara tájékoztató előadás
11.06.
Körúti Színház: Én és a kisöcsém
10.25.
Mindszenti megemlékezés
10.30.
Tökfaragás
12.11.
Egészségnap (Béres Alexandrával, Dr. Majercsik Erzsébettel, Dr. Nagy Judittal, Miháldy
Kingával, Évinger Boglárkával)
12.19.
Mindenki Karácsonya
12.19.
Holló együttes: Ajándék c. zenés műsora
12.31.
Zúgófa évzáró

-

„Utazó vagyonvédelem” – megnyitó, lakossági fórum, kiállítás, előadás óvodások –
általános iskolások – idősek számára, szakmai fórum, egyéni szaktanácsadás

A könyvtár tevékenysége:
2015-ben augusztus közepe táján kaptuk az örömhírt, hogy a könyvtár teljes felújítása
megkezdődik. Ekkor lázas tevékenységbe kezdtünk, mivel a fontos dokumentumokat
amelyekre naponta szükség van, a számítógépeket, a szervert, a szünetmentes tápegységet, a
fénymásolót – ezeket mind le kellett költöztetnünk a földszintre, a művelődési központba. A
többi iratokat szisztematikusan be kellett csomagolni, ami annyit jelent, hogy szinte mindent a
könyveken kívül. Ezeket dobozokban a könyvtárban, vagy a művelődési központban
helyeztük el.
Addig a napig a szabályzatunk szerint szerzeményeztünk, leltároztuk be és
katalogizáltuk a dokumentumokat, valamint szolgáltattuk a nagyközönség részére. A
beiratkozással kapcsolatos teendőket ugyanúgy láttuk el, a tájékoztatást is lehetőségeinkhez
mérten végeztük. Rendszeresen fogadtunk gyerekcsoportokat havi 2-3 alkalommal. Ezeken a
foglalkozásokon könyvtári órákat tartottunk, de ezt színesítettük különféle vetélkedőkkel,
aktuális évfordulók kapcsán megemlékezéseket, előadásokat tartottunk. Feladatlapokat
állítottunk össze, amiből sokat tanulhattak a gyerekek. A kézikönyvek használatára
koncentráltunk, fő célkitűzésünk az volt, hogy biztosan tudják kezelni az általános és
szaklexikonokat, az általános és szak enciklopédiákat, egy és többnyelvű szótárakat.

Természetesen ezt mind játékos formában tettük. A foglalkozások végén egy kis activity
játékkal oldottuk a megfeszített munkát. A kicsiknek mesedélutánokat tartottunk, majd a
meséről rajzokat készíthettek a gyerekek. Nagy népszerűségnek örvendett a Találós Kérdések
Napja, amikor mindenki lázasan törte a fejét a megoldáson, hogy ő legyen az első, aki a
feladványt megfejti. Ezt a fajta foglalkozást gyakran meg kellett ismételnünk. Az egyszerű
keresztrejtvényeket is, melyeket kiosztottunk nekik nagy érdeklődéssel figyelték, közben
megtanulták egyes szavak szinonímáját is. Ezzel a szókincsüket próbáltuk meg bővíteni. A
gyerekfoglalkozásokon kívül a tájékoztatás területén kellett a legtöbbet segítenünk, főleg
középiskolásoknak és a felsőoktatásban résztvevő diákoknak. Könyvtárközi kölcsönzést már
egyre kevesebben vettek igénybe, mivel nagyon sok könyv, jegyzet már megtalálható az
interneten. A középkorúak és a nyugdíjas korosztály előszeretettel böngészte a napilapokat
férfiak a sportújságokat és a barkácsolással, kertészettel foglalkozó lapokat, a hölgyek a
lakáskultúrával, divattal, egészséges életmóddal kapcsolatos lapokat forgatták szívesen. Az
irodalmi, történelmi, vallási, szociológiai, gazdasági cikkeket, tanulmányokat tartalmazó
újságokat általában azok preferálták, akik egyik vagy másik témában hosszan szerettek volna
elmélyülni. A látogatókat tekintve, már azok vannak kevesebben, akik csak önfeledten
szeretnének válogatni a könyvek között saját ízlésüknek megfelelő irodalomból. Egyre több a
tudatosan kereső, tanácsot, információt kérő kölcsönző. A gyerekek esetében is ezt
tapasztaljuk, mivel egyre több az ismeretterjesztő irodalom után érdeklődő. Megfigyelhető,
hogy az óvodás és kisiskolás korúak azok, akik még szeretik az „igazi” , klasszikus meséket,
de már itt is megfigyelhető a modernizálódás, a mindennapi életről szóló történetek
preferálása. Meg kell tanítani szeretni a gyerekekkel a klasszikus meséket is, mivel ezekben
vannak azok a viselkedésformák kódolva, melyeket később a tudatalattiból automatikus elő
tudnak hívni, és ösztönösen a jót választják. A könyvtáros nagy kihívása és feladata az, hogy
mindig mindenkinek a megfelelő könyvet, dokumentumot tudja a kezébe adni, vagy
tájékoztatni arról, hogy hol találja meg a kívánt információt. A kölcsönzésen és tájékoztatáson
kívül sok minden mással is foglalkozunk. A jeles könyvünnepek kapcsán kiállításokat,
könyvkiemeléseket rendezünk a figyelem felkeltése szempontjából, ami általában nagy
sikernek örvend. Az a legjobb könyvkiemelés, amely mire véget érne, már majdnem mindet
kikölcsönözték.
2015-ben könyvtári szakértői vizsgálatot rendelt el Balog Zoltán Emberi Erőforrások
Minisztere a rétsági könyvtárban. A vizsgálatot végző könyvtári szakértő neve: Tőzsér
Istvánné, a Bródy Sándor Heves Megyei Könyvtár igazgatója volt. Megalapozottnak tartotta,
hogy a könyvtár rajta van a Nyilvános könyvtárak listáján, ezt továbbra is támogatja. A
könyvtár külső megjelenését nagyon jónak ítélte meg, de a belső kinézetét az intézménynek
nem tartotta megfelelőnek. Az ellenőrzés tavaly februárban volt, tehát még a felújítás előtt.
További észrevételei voltak a Szervezeti Működési Szabályzattal kapcsolatban, felhívta a
figyelmet ennek átdolgozására. Külön figyelmet kell még szentelni a minőségbiztosításnak,
mely ügyben a Balassi Bálint Nógrád Megyei Könyvtár segítségét kell kérnünk. Ezt már
megtettük, jelenleg még ők is csak most dolgozzák ki a megye könyvtáraira a
követelményeket.

Magyar Kultúra Napja

Az est főszereplőjét, több könyv szerzőjét Lőrincz Sarolta Arankát Karaffa Gyula
mutatta be. Az asztalon négy könyv is sorakozott, mindegyik az Ipolybalogról érkezett
nyugdíjas óvónő alkotása. Ezekből az est témáját a Hétköznapi hazaszeretet című kötet
bemutatása képezte. A mintegy 450 lapon összegyűjtött történetek személyes gyűjtés alapján
kerültek lejegyzésre, feldolgozásra. Lőrincz Sarolta Aranka elmondta a könyv keletkezésének
történetét, és idézett fel sorsokat, embereket, valóságos élethelyzeteket. A gyűjtés az első és
második világháború, és a közötte lévő idők katona és haditörténéseihez kapcsolódtak, és
ahhoz, hogyan élték meg ezt a családok, amikor egyik országból a másikba telepítették őket.
Büszkén viselte itt is az ipolybalogi népviseletet, sőt sokszor énekelt is a közönségnek. Ez is
egy olyan program volt, olyan amely a múltat felidézve szerves része a magyar
történelemnek, kultúrának.

Költészet Napja
József Attila születésnapján ünnepeljük Magyarországon a Költészet Napját. Ezen a
napon immár hagyomány, hogy bemutatásra kerül az immár 12 esztendeje létrejött, és azóta is
eredményesen működő Spangár András Irodalmi Kör által kiadott „Üzenetek, vallomások,
strófák” című antológia. Ebbe az antológiába vers és prózai írásokkal lehet pályázni. Ezen a
napon kerül kihirdetésre mindkét kategóriában a Spangár-díj, mely egy tűzzománc plakett és
elismerő oklevél. Az érdeklődés egyre nagyobb a kör pályázata iránt, de ami talán ennél is
fontosabb, a beérkező prózai és verses alkotások színvonala egyre jobb. Bő 100 pályázat
érkezett közel 40 pályázótól. Ebből került a kötetbe 24 szerző 26 műve, amelyet ebben az
esztendőben is helyi fotósok képei illusztrálnak. Jóni Anita éneke után Varga Nándorné
köszöntötte a résztvevőket, majd Karaffa Gyula a kör vezetője szólt az irodalom
fontosságáról.
Majd átadásra kerültek a díjak. A próza kategóriában ebben az eszendőben Horvát Gábor
vehette át az elismerést megtestesítő tűzzománc plakettet. A vers kategóriában Taábory
Jánosnak ítélte a zsűri, a díjat aki személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen. Az
átadás pillanatait követően - a hagyományok szerint - a kötetben szereplő művekből részletek
hangzottak el helyi előadók tolmácsolásában.

Ünnepi Könyvhét
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából több programot is szerveztünk a könyvtárban, voltak
itt könyvkiemelések, gyermekfoglalkozások, vetélkedők, de a hét legfontosabb eseménye az
volt, hogy vendégünk volt Dr. Papp Lajos szívsebész, akit világszerte elismernek mint orvost,
de külföldön kevesen tudják, hogy több könyve is megjelent. Könyveiből helyben is lehetett
vásárolni, csak egy baj volt, hogy keveset hozott, mivel azonnal megvásárolták az értékes
műveket. Rétságon könyvhéten még ekkora tömeg nem volt egy író-olvasó találkozón sem, az
is mutatja, hogy a színházteremben kellett megrendezni az ünnepséget. Olyan embert
ismerhettünk meg, aki nem fél a kihívásoktól, sok érdekes és meglepő történetet mesélt el, és

valóban érezhettük, hogy alázattal, tudását latba vetve szolgálja az embereket. Ezek az
érzések köszönnek vissza a könyveiből is. Sikeres, élményekben gazdag találkozó volt.

10. Országos Könyvtári Napok - Könyvtárba mentem, gyere
utánam!
2015-ben az Országos Könyvtári Napok megrendezésére a betervezett eseményeket
a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatásával
sikerült megszervezni, ahol a fő téma a könyvtárban való találkozásoké volt a főszerep, Nagy
Könyvtári Show keretében. 2015. október 05-én Az Összefogás az Egészségünkért: Tegyünk
testi-lelki egészségünkért előadást tartott Dr. Bódi István, aki hosszú évtizedeken keresztül
volt háziorvos a településen, aki szinte mindenkit ismer, és akit mindenki ismer. A hosszú,
egészséges élet titka volt előadásának a fő mottója. Felhívta a figyelmet az egészséges
életmódra: fogyasszunk sok zöldséget, de nem kell elhanyagolni az állati fehérjék bevitelét
sem ; az alkohollal sincs semmi probléma, ha mértékkel fogyasztja az ember, mivel egy pohár
bor még a szervezetnek is jól jön ; amitől maximálisan tartózkodni kell az a dohányzás, és
különféle szintetikus és nem szintetikus drogok használata. A mozgás fontosságát viszont
kiemelte, minden korosztály részére adott tanácsokat, hogy úgy az időskorban, mint fiatalon,
milyen, szinte ingyenesen végezhető sporttevékenységet lehet folytatni mindenkinek. Sok
kérdés hangzott el a megjelentektől, amire a doktor úr szívesen válaszolt.
2015. október 6-án a Megemlékezések, emlékek napja alkalmából Szabadságunk
vértanúi címmel Mezőfi Zoltán történelem tanár tartott a helyi Általános Iskola 7-8.
osztályos tanulóinak projektoros kivetítéssel egybekötött szemléltető előadást az 1848-1849es szabadságharc után lévő megtorlásról, a kivégzett tábornokok életútjáról, az események
történelmi előzményeiről és azok végkifejletéről. Az előadáson részt vevő diákok és az
általános iskola többi tanulója is részt vett a helyi Városi Művelődési Központ és Könyvtár
oldalfalán elhelyezett 1848-1849-es emléktábla előtt lévő megemlékezésen és koszorúzáson.
2015. október 7-én a Partnerségben a biztonságos életért Félelem nélkül a
biztonságos életért címmel Jávorka János, a helyi Polgárőrség vezetője tartott előadást a
középiskolásoknak és a helyi lakosoknak. Kiemelte a helyi képviselő-testület szerepvállalását,
valamint a Polgárőrség szerepét. A lakosok biztonsága érdekében a településen több térfigyelő
kamera elhelyezésére került sor az elmúlt években (melyek számát tovább is bővítik), melyek
valóban nagy segítséget nyújtottak az egyes bűnesetek felderítésében. Felhívta mindenki
figyelmét arra, hogy vigyázzon mindenki saját értékeire, mindenki figyeljen a szomszédjában
élőkre, mert sokszor nagyon kevésen múlik, hogy ne legyünk magunk is áldozatok. Az
előadás után sok kérdésre kellett válaszolnia a szakembernek.

Forgalmi adataink 2015. augusztus 24-ig:
Könyvtárhasználat:
Regisztrált használó:

261 fő

Személyes helybeni használat

14 178 fő

Távhasználat (tel.,Fax, e-mail)

8 384 fő

Kölcsönzött dokumentum

14 409 db

Helyben használt dokumentum

13 538 db

Folyóiratok száma

87

Kölcsönözhető kötetek száma
Ezek értéke

47 043 db
20 975 459,- Ft

A Rétsági Televízió beszámolója a 2015-ös évről
A Rétsági Televízió 2015-ben a havi híradóját minden hónapban sugározta, friss
hírekkel, információkkal. A testületi üléseket és a lakossági fórumot is élő adásban sugározta,
ahogyan az tervezve volt.
Év közben március 25-től május elejéig a kábelhálózaton igen erős „zaj” volt jelen,
amely miatt a Rétsági Televízió adássugárzásában és annak vételében komoly gondok voltak.
Az adások ezen időszakban szinte nézhetetlenek, élvezhetetlenek voltak. Az RKSZ Kft.-vel
történt

egyeztetések

és

a

rendszerünkön

történt

hibaelhárítási

próbálkozásaink

eredménytelenek voltak. A probléma megoldásán dolgozva a hiba okának keresése, és a
segítséget adó szakértelemmel rendelkező emberek véleménye alapján az akkor fennálló
problémát úgy tudnánk megfogalmazni, hogy az RKSZ Kft. kábelhálózatát megzavarta egy
elektromos eszköz. A probléma májusban teljesen megszűnt magától. Azóta nem észleltünk
problémát, a kimenő jelünk elfogadhatóan jön vissza a szolgáltatótól.
Év közben többen jelezték ugyan, hogy náluk a vétel nem éppen megfelelő, azonban
mi az ide (művelődési központba) jövő jelet ellenőrizzük, s nálunk megfelelő a kép és hang
vétele.
Az internetes adássugárzásban is voltak leállások, és fennakadások. Némileg sikerült
megoldani ezeket. Legtöbbször a művelődési központban használt internet illetve a helyi
hálózat okoztak problémát.
2015-ben az alábbi műsoridővel sugárzott adásokat a Rétsági Televízió:

Műsorok
Híradó (12 műsor)
Testületi ülés (11 élő adás)
Lakossági fórum (1 élő adás)
Saját gyártású összeállítások (5
műsor)
Hoppedré Professzor animációs
sorozat (19 rész)
Az Istenember animációs film (1
műsor)
Összesen:

Új műsoridő
(óó:pp:mm)
06:47:39
34:54:00
02:20:00
05:43:55

Összes műsoridő
(ismétlésekkel)
67:56:30
34:54:00
02:20:00
52:21:10

00:47:37

08:43:47

00:53:00

08:50:00

51:26:11

175:05:27

A 2015-ös évben sem tudott továbbfejlődni a Rétsági Televízió, csak az addigi
színvonalat tudtuk tartani. Azonban örömteli, hogy egyes elemei (Híradója) a visszajelzések
alapján is tartalmilag igen jó színvonalat hozott. Ebben nagy segítséget nyújtott az egyik
kulturális közfoglalkoztatott ötleteivel és munkájával.
A Rétsági Televízió külön Szervezeti és Működési Szabályzata 2015-ben sem készült
el, de az intézmény többi szabályzatával ezt is megalkotjuk.

Zárszó:
A beszámolóban megpróbáltuk röviden összefoglalni az intézmény tevékenységét, ami
valóban sokrétű, sokszínű, ezért teljesen mindenre aprólékosan nem terjedhet ki. Kérjük a
tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény 2015. évi beszámolóját fogadja el.

Tisztelettel:

Varga Nándorné
igazgatóhelyettes

A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
2016. ÉVI MUNKATERVE

Bevezetés, tervek:

Intézményünk PR célja: a céltudatos közvélemény-formálás az intézmény
elismertetése érdekében. Olyan változás kialakítására törekszünk, hogy az intézmény
nélkülözhetetlenné váljon minden társadalmi réteg számára. Az intézmény egzakt
információszolgáltatásán túl, fontos az olvasáshoz és az intézményhez kötődő pozitív viszony
elérése és erősítése. A művelődés és könyvtár területén megvalósuló (és megvalósult)
projektek is előremozdíthatják ezt a tényezőt. Több olyan programsorozatot kell
megvalósítani, ami újdonságként hat az emberekre. 2015-ben sikerült ezt elérni a Körúti
Színházzal való szerződés megkötésével. Több ilyen projektet kell beütemeznünk, hogy ne
lankadjon a közönség figyelme irányunkban. Tavasszal kosárfonó szakkört szeretnénk indítani
felnőttek számára, de gyerekeknek is tervezünk különféle klubfoglalkozásokat, szakköröket.
Létfontosságú az intézmény alap okiratainak a felülvizsgálata, azok átdolgozása.
Jelenleg a minőségbiztosítással kapcsolatos kézikönyv kialakítása is fontos, ebben a megyei
könyvtár is segítségünkre lesz, mivel ez egy teljesen új dolog, de ennek kialakítása is
kötelező.
A könyvtár területén szeretnénk egy olyan programot megvalósítani, ami
pénzbefektetést nem igényel, csak többlet szolgáltatást biztosítana a rászorultaknak. Ilyen
lenne a „Könyv házhoz megy” elnevezésű program is. Ennek a lényege, hogy a tartósan
betegállományban lévő, mozogni nem tudó (törött láb, stb.) vagy szellemileg friss, de
járóképtelen, vagy csak a lépcsőzést nem bíró idős embereknek beiratkozott olvasóknak igény
szerint hétfőnként, amikor rövidített nyitva tartásunk van, előre bejelentett szándék szerint
házhoz vinnénk az illető ízlésének megfelelő könyvet. Sok olyan nyugdíjas csak azért nem
tudja igénybe venni könyvtárunk szolgáltatásait, mert saját lakását, házát egészségügyi
okokból nem tudja elhagyni. Nekik is meg kell adni az esélyt, hogy olvashassanak. Igényeiket
telefonon, vagy rokonok által, vagy ismerősök által is jelezhetnék felénk. Több nagyobb
településen ez a program már jól működik. Egy ilyen kis településen, ahol szinte mindenki
ismer mindenkit, még nagyobb az esély arra, hogy sikeresen tudnánk ezt működtetni.
Fontosnak tartjuk, hogy intézményünk megújult, látogatóink is kifejezik
megelégedettségüket. Ami viszont ebbe a szép környezetbe nem illik, az a 44 éves szedett –
vedett polcrendszer, ami elavult és sajnos balesetveszélyes. Tudomásom szerint a
Közgyűjteményi Főosztály az idén is ír ki pályázatot könyvtári bútorok beszerzésére,
amennyiben ezt a Képviselő-testület támogatja, ebben szívesen részt vennénk. A pályázaton
való indulás egyik előfeltétele, hogy könyvtári lakberendezővel kell felvenni a kapcsolatot,
aki szakmai szempontok szerint tervezi meg a könyvtár arculatát, berendezését. Ezt mi

tárgyalás szintjén már megtettük, aki a közeljövőben el is látogat könyvtárunkba, hogy
felvegye a kapcsolatot velünk. Ha megjelenik a pályázat, akkor lépéselőnyben legyünk. A
felújítás kapcsán leszerelésre került a plafonra szerelt 4 db ventilátor, de az álmennyezetben
kialakításra került egy lehetséges klímaberendezés vezetéke. Amennyiben a ventilátorok nem
kerülnek beüzemelésre, el kell gondolkodni a klíma beszerelésén, mivel nyáron valóban
tikkasztó a hőség az emeleten. A kisgyermekes szülők és nyugdíjasok ilyenkor menekülnek a
könyvtárból. A művelődési háznál az aula folytatásaként a galéria és a kézműves műhely felé
az aljzat teljes cseréjére szükség van, valamint a lemállott fal helyrehozatalára, annak
festésére. A színpad teljes hang- és fénytechnika felújítására az árajánlatot megkaptuk. A
jelenlegi benti technikát szakemberrel kitisztíttatva tökéletesen lehetne használni kinti
hangosításra.

Együttműködés más intézményekkel:

A helyi óvodával és általános iskolával, a társadalmi és civil szervezetekkel
együttműködésünk zavartalan, kiegyensúlyozott. Egymás munkáját kölcsönösen segítjük. A
csoportos irodalmi, könyvtárhasználati, kézműves foglalkozások számát növeljük, heti egy
alkalommal megismertetjük a gyerekeket és a felnőtteket is, különféle technikákkal. Mindenki
számára biztosítjuk az ingyenes WIFI használatot és az eMagyarország Pont használatát.

Személyi feltételek:

Dósáné Kálmán Éva – takarító – (5,5 óra)
Kelemen Ágnes – művelődésszervező
Józsa Krisztián – karbantartó, hangtechnikus
Majnik Tamás – TV munkatárs, technikus
Menczeleszné Dénes Mónika – pénztáros
Potyecz Enikő - Nagy–Velki Anita – tárgyi- és formai feltáró könyvtárost helyettesíti, aki
jelenleg GYES-en van
Szájbely Zsolt – kölcsönző könyvtáros
Varga Nándorné – igazgató helyettes
Zachar Lászlóné – takarító

Dósáné Kálmán Éva azzal a kérelemmel fordult az intézmény vezetőjéhez és Hegedűs
Ferenc polgármesterhez, hogy szeretné, ha az 5,5 órás munkaviszonyát teljes, nyolc órás
munkaviszonnyá tennénk. Kérését támogatom az alábbiak miatt: A Városi Művelődési
Központ és Könyvtárban jelenleg 2 takarítónő dolgozik. A művelődési központ területén 1 fő

nyolc órában, a könyvtár területén 1 fő 5,5 órában végzi takarítónői tevékenységét. Az
intézményben tartott foglalkozások, előadások, próbák száma ugrásszerűen megnövekedett,
sőt a hétvégi, főleg péntek, szombat, vasárnapi programok miatt majdnem minden hétvégén
is takarítani kell. Elmondható, hogy ez egész évre jellemző. Természetesen a tisztaságot hét
közben is meg kell őrizni, a színházteremben majdnem minden nap 2 – 3 próba van (ez azelőtt
nem volt), a női és férfi mosdók higiénikus szinten tartása életbevágó. Ezen a mindennapos
tevékenységeken kívül számítani kell az állami és társadalmi ünnepekre is, amikor minden
munkatársunk segítségére, aktív közreműködésére szükség van. Figyelembe kell venni azt is,
hogy a könyvtárban takarítani csak a nyitva tartási idő előtt és után lehet, ez annyit jelent,
hogy reggel 9,00 óra előtt és este 18,00 óra után, de vannak olyan tevékenységek, melyek a
nyitva tartás idejében is végezhetőek zaj keltése nélkül. A takarítói álláshely munkaidejének
felemelését azért kérném, hogy az itteni rugalmas munkavégzés zavartalan legyen a fent
említett kritériumok miatt, mely munkavégzés kapcsán a maximális tisztaságot, a munkaidő
teljes kihasználtságát kérem és nem csak a könyvtárban, hanem a művelődési központ egész
területén, és az ünnepek kapcsán is. Elképzelhető a közös munkavégzése a két takarítónőnek,
és nem a területek felosztásával, hanem a fontosság szempontja szerint, akár közösen, a
feladatok megbeszélésével, és egymás helyettesítésével szabadság idején. A helyettesítés és az
egymásnak való segítségnyújtás eddig is működött, de a művelődési központ hétvégi
programjainál a könyvtári takarítónő csak akkor takarított, amikor kolléganője szabadságon
volt. Ezt akár felváltva is végezhetnék ezek után, hogy ne mindig ugyanannak a dolgozónak
legyen foglalt a hétvégéje. A nyolc órás takarítónő, ha szabadságra megy, akkor az ő
helyettesítésénél a részmunkaidős kolléganőnek a plusz munkáért megfelelő mennyiségű
szabad időt kell biztosítani, azaz minden helyettesítéses nap után 2,5 órát. Ha hozzátesszük az
állami és társadalmi ünnepek alkalmával folytatott munkavégzést is, ez idővel igencsak
felgyülemlik, nehéz kiadni a szabadnapokat. A Képviselő-testület az, aki ebben dönthet,
kérem az ügy megtárgyalását.
Kelemen Ágnes művelődésszervezői tevékenysége sokrétűbb, mint ami a munkaköri
leírásában szerepel. Cégszerű aláírásnál, Varga Nándornén kívül ő az, aki felelősen aláírásra
jogosult. Szakmai végzettségén felül közgazdasági ismeretekkel is rendelkezik, a költségvetés
megtervezésében, annak analizálásában kulcsszerepe van. A különféle szabályzatok
megfogalmazásában is aktív részt vállal. Az intézményen belül más ilyen tapasztalatokkal
rendelkező munkatárs nincs. Ennek tudatában javaslom, hogy a plusz munkáért a munkabérén
felül, rendszeres, garantáltan felüli összeget is fizessünk számára. Az intézmény csak a
kötelezően járó bért adhatja a dolgozóinak, csak a Képviselő-testület jogosult arra, hogy plusz
juttatás esetében döntést hozzon ilyen ügyben, ezért továbbítom ezt Önök felé.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi rendezvényterve

Január 16. szombat
a művelődési központban
a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja

zártkörű évnyitó taggyűlése

Január 21. csütörtök 17.00 órától
a könyvtárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából
Karaffa Gyula: Tartozásaim gyűlnek…
című könyv bemutatója
Közreműködik: ifj. Majnik László (zene) és Szájbely Zsolt (vers)

Január 23. szombat
a művelődési központban
a Vöröskereszt Rétsági Csoportjának
Jótékonysági Bálja

Január 28. csütörtök, 17.00 órától
a művelődési központ galériájában
Csóka László
festőművész kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: dr. Buglya Sándor
Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr
Közreműködik: Sass István (vers) és Majer Beatrix (fuvola)
Megtekinthető: 2016. február 22-ig.

Január 30. szombat
a művelődési központban
a Városi Nyugdíjas Klub
zártkörű újévköszöntő rendezvénye

Február 5. péntek
a művelődési központban
az általános iskola

Farsangi rendezvénye

Február 6. szombat
a művelődési központban
a Kereplő Néptánc Egyesület
Farsangi mulatsága
13.30 órától Felvonulás a benzinkúttól, farsangtemetés a Nagyparkolóban
14.00 órától „A székely menyecske és az ördög” – Fabók Mariann színművész és bábos
mesemondó előadása a színházteremben
14.45 órától Jelmezbe öltözöttek bemutatkozása
15.00 órától Táncház – Zene: Ladányi Ferenc (furulyák, kaval, klarinét), Keresztes Nagy
Árpád (duda, koboz), Walch Márton (dob)

Február 12. péntek, 10.00 órától
a művelődési központban
III. Kulturális közfoglalkoztatás programzáró rendezvénye
Kulturális közfoglalkoztatás a rétsági járásban
Nemzeti Művelődési Intézet Nógrád Megyei Iroda konferenciája
Előadások, kulturális programok, kiállítás

Február 17. szerda, 9.00 óra
a művelődési központ kistermében
Kistérségi Nyugdíjas Klubok vezetői megbeszélése

Február 17. szerda, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
Családi délután:
Magyar népmesék rímbe és ráncba szedve
Előadó: Kassovitz László
Részvétel ingyenes!

Február 24. szerda, 14.00 órától
a művelődési központ színháztermében
a VSG Táncszínház bemutatja
A Piroska és a farkas című táncmesét
Az eredeti Grimm történet alapján hagyományosan érthető és esztétikus táncmozdulatokkal
táncművészek személyesítik meg a karaktereket! Az előadásban minimálisra csökkentettük az
agressziót, ill. rengeteg humorral, komikummal színezzük az esetlegesen félelmet keltő
szituációkat! Szeretnénk, hogy ne csak a gyermeknézők, de az őket kísérő felnőttek is jól
szórakozhassanak!
Az előadás végén a farkas természetesen pórul jár, ám addig rengeteg látványos, komikus
fordulatot és izgalmas jelenetet láthatnak a nézők!
A zenei kíséret klasszikus zene! Mozart, Sztravinszkij, Beethoven, Debussy, Rachmaninoff,
Csajkovszkij legismertebb műveinek legszebb dallamai csendülnek fel az előadásban!
A Piroska és a farkas TáncMesét elsősorban gyerekeknek, de korhatár nélkül minden
érdeklődőnek szeretettel ajánljuk!
Belépődíj: 1000 Ft. Kedvezményes jegyek: 700 Ft

Február 25. csütörtök, 17.00 órától
a művelődési központ kistermében
Időskorúak gyógynövényei
címmel Szabó Klára előadása kóstolóval egybekötve

Február 27. szombat, 14.00 órától
a művelődési központ színháztermében
(Egyházi előadás)

Március 9 szerda, 17.00 órától
Nógrád virágai - kiállítás megnyitó

Március 11. péntek, 19.00 órától
a művelődési központ színháztermében
Színházi sorozatunk második előadása
a Körúti Színház bemutatja: A piros bugyelláris című vígjátékot

Főszereplő: Esztergályos Cecília
Ne veszítsünk el semmit, mert abból könnyen baj lehet! Valószínűleg tudta ezt Csillag Pál
őrmester is, de valahogy a piros bugyellárist, benne a század zsoldjával, mégis elhagyta. Új
állomáshelyére érkezve ettől igen kínosan érezte magát. Hát amikor még az is kiderült, hogy
szállásadója, Török Mihály a falu bírája, közben feleségül vette az ő hátrahagyott
menyasszonyát...
Jelen van még: egy házsártos anyós, a falu idióta elöljárósága, néhány részeg huszár, a falu
lakói és máris minden adott, egy az angol szalonvígjátékokat megszégyenítő humorú, de a
századforduló magyar falujában játszódó fergeteges vígjátékhoz.
Belépőjegy ára: 2.200 Ft
A harmadik előadás április hónapban: Mezítláb a parkban
(Két előadásra szóló bérlet ára: 4.000 Ft)

Március 12. szombat
a művelődési központban
a Hunyadi Nyugállományúak klubja
Tavaszköszöntő nőnapi rendezvénye

Március 15. kedd, 18.00 órától
a művelődési központ színháztermében
Városi megemlékezés Nemzeti Ünnepünk alkalmából

Március 22. kedd, 15.30 órától
a művelődési központ kistermében
Húsvétváró kézműveskedés

Március 23. szerda – a Víz Világnapja
a művelődési központ aulájában
előtéri fotókiállítás

Április 1. péntek 19.00
Színházi sorozatunk harmadik előadása
a Körúti Színház bemutatja: Mezítláb a parkban

Főszereplő: Koncz Gábor

Április 5. szombat
lakossági fórum

Április 8. péntek
óvodás jótékonysági est

Április 11.hétfő, 17.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása

Április 16. szerda
Repülősök napja

Április 20.szerda
a művelődési központ színháztermében
Kereplős népdaléneklő verseny

Április 25. hétfő
a művelődési központ kerámia műhelyében
Anyák napi kézműveskedés

Április 29. péntek
az általános iskola jótékonysági estje

Május 1. vasárnap
a Hunyadi ligetben
Majális

Május 11. szerda, 17.00 órától
Félelem nélkül – a biztonságos életért - előadás
Előadó: Jávorka János, a Polgárőrség vezetője

Május 13. péntek
Népzene – világzene – koncert

Május 21. szombat
a művelődési központban
Kistérségi Katonai találkozó

Május 29. vasárnap
Gyereknap

Június 2. csütörtök, 17.00 órától
a művelődési központ galériájában vagy műhelyében
a Rétsági Tűzzománc Kör
kiállításának megnyitása

Június 4. szombat, 17.00 órától
a Templomkertben a Nemzeti Összetartozás Napja
megemlékezés
Kereplős évzáró
a művelődési központban

Június 3-tól 10-ig – Ünnepi Könyvhét
programok, kiállítások a könyvtárban
Vendég: Endrei Judit
Július 23. szombat

a művelődési központban
a Hunyadi Nyugállományúak Klubja
Anna bálja

Augusztus 20. csütörtök
a művelődési központ színháztermében
vagy a Nagyparkolóban
Szent István Nap

Augusztus 29. hétfő, 17.00 órától
a művelődési központ galériájában
Kiállítás a Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Szeptember 17. szombat
Kistérségi Nyugdíjas Klub összejövetele a színházteremben

Szeptember 24. szombat, 19.00 órától
Nótaest Győri Szabó József emlékére

Szeptember 28. szerda
a művelődési központ színháztermében
A Magyar Népmese Napja – Benedek Elek születésnapja
Gyermekszínházi előadás

Október 6. csütörtök, 10.00 vagy 17.00 óra
megemlékezés az Aradi vértanúkról

Október 8. szombat
Szüreti felvonulás, mulatság

Október 3-9.
Országos Könyvtári Napok rétsági rendezvénysorozata

Október 15. szombat
a művelődési központ aulájában
Idősek és Véradók Napja

Október 23. csütörtök, 18.00 órától
a művelődési központ színháztermében
Városi megemlékezés

Október 30. vasárnap, 14.00 órától
a Mindszenty emlékparkban
Megemlékezés és koszorúzás

Október 28. péntek
a művelődési központ aulájában
Halloween-i tökfaragás

November 24. csütörtök
a művelődési központ kistermében
Adventi kézműveskedés

November 26. szombat
a művelődési központ színháztermében és aulájában
a Kereplő Néptánc Együttes
András havi mulatsága

December 3. szombat
a művelődési központ aulájában

a Városi Nyugdíjas Klub évzáró összejövetele

December 17. szombat
a művelődési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub évbúcsúztató összejövetele

December 23. péntek a művelődési központban és a Nagyparkolóban
Mindenki Karácsonya

December 31. szombat
a művelődési központ aulájában
a Zúgófa Néptánc Együttes évzáró rendezvénye

Meghívtuk Gyuri bácsit, a füvesembert, aki elfogadta meghívásunkat, de egyenlőre konkrét
dátumot még nem tudunk.

A Rétsági Televízió munkaterve
Az idei évben is az adásminőség javításán muszáj dolgozni. Szükséges az SZMSZ létrehozása.
Az eszközpark fejlesztése. A műsorok frissítése és új műsorok bevezetése. A digitális technikára való
átállás. Mindezekhez ki kell dolgozni egy koncepciót, hogy mi alapján haladjunk, hogyan csináljuk. Így
szükségesnek látjuk a már amúgy is aktuálisnak tűnő „kerekasztal” beszélgetés létrejöttét a képviselő
testület a művelődési központ munkatársai és külsős szakemberek részvételével, ahol döntéseket
hozhatunk.
2016-ban is minden hónapban fog jelentkezni a Híradó. Saját gyártású műsorok is adásba
fognak kerülni, mint a 2015-ös városi megemlékezések, a március 15-i ünnepség és az október 23-i
ünnepség, az idei megemlékezésekhez igazított műsorstruktúrában.
Természetesen továbbra is külön figyelmet kapnak a testületi ülések és a lakossági fórum.
Ezeket az eddig kialakult szokásoknak megfelelően Élő adásban fogjuk sugározni.
Folyamatosan keressük a lehetőségeket külsős műsorok, filmek sugárzására, idén is számítunk
ilyen lehetőségekre, melyeket a lehetőségeinkhez mérten szeretnénk ki is használni.
Műsorterv 2016.
Dátum

Kezdés

Műsor címe

Műsor-

Megjegyzés

idő

idő terv

2016.01.22.

15:55

Testületi-ülés élő közvetítése

446 perc

Adásba került

2016.01.26.

18:00

Híradó

30 perc

2016.02.23.

18:00

Híradó

30 perc

Adásba került
A 02.26. ismétlések 27.-re és
28.-ra 16 órára ütemezve

2016.02.26.

15:55

ÉLŐ

2016.03.11.

18:00

2016.03.25.

15:55

Testületi-ülés közvetítése
Városi megemlékezés március
15. (2015.)
Testületi-ülés közvetítése

2016.03.29.

18:00

Híradó

30 perc

2016.04.05.

17:55

Lakossági fórum

ÉLŐ

2016.04.26.

18:00

Híradó

30 perc

2016.04.29.

15:55

Testületi-ülés közvetítése

ÉLŐ

2016.05.27.

15:55

Testületi-ülés közvetítése

ÉLŐ

2016.05.31.

18:00

Híradó

30 perc

2016.06.24.

15:55

Testületi-ülés közvetítése

ÉLŐ

2016.06.28.

18:00

Híradó

30 perc

2016.07.26.

18:00

Híradó

30 perc

2016.08.26.

15:55

Testületi-ülés közvetítése

ÉLŐ

2016.08.30.

18:00

Híradó

30 perc

2016.09.23.

15:55

Testületi-ülés közvetítése

ÉLŐ

2016.09.27.

18:00

30 perc

2016.10.18.

18:00

Híradó
Városi megemlékezés október
23. (2015.)

2016.10.25.

18:00

Híradó

30 perc

2016.10.28.

15:55

ÉLŐ

2016.11.25.

15:55

2016.11.29.

18:00

Testületi-ülés közvetítése
Testületi-ülés közvetítése
(közmeghallgatásos)
Híradó

2016.12.16.

15:55

Testületi-ülés közvetítése

ÉLŐ

2016.12.27.

18:00

Híradó

30 perc

0:39:24

03.11. és 03.15. között 8
alkalommal műsoron

ÉLŐ

71 perc

A 04.29. ismétlések 04.30.-ra és
05.01.-re 16 órára ütemezve

10.18. és 10.23. között 10
alkalommal műsoron
A 10.28. ismétlések 10.29.-re és
10.30.-ra 16 órára ütemezve

ÉLŐ
30 perc

Még az alábbi kéréseket szeretnénk megtenni az illetékesek felé:
1. A munkánk szempontjából továbbra is kérnénk, mint ahogy minden évben, hogy a
testületi ülésekre való felkészülés érdekében az rtv@retsag.hu e-mail címre
megkaphassuk legalább az ülések napirendi pontjainak javaslatát.
2. A testületi ülésekhez szükséges felszerelések összepakoláshoz a Rétsági Televízió részére
kérek biztosítani kulcsot az Önkormányzati épület hátsó bejáratához, hátsó rácsos
ajtójához és a házasságkötő terméhez.

3. Szeretnénk, hogy a kulturális közalkalmazotti státuszú Halász Enikőt, amennyiben
lehetséges tartsuk meg. Nagyon sokat segített a Rétsági Televízió munkájában.

Zárszó:

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy intézményünk munkatervét és
programtervét megtárgyalni szíveskedjen. A munkatervben szereplő programokról
természetesen a Vis Major Bizottsághoz és a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához beadott
kérelmek elbírálása után kötünk szerződést.

Tisztelettel:

Varga Nándorné
ig.h.

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-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 2003.CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvény kimondja, hogy
minden ember egyenlő méltóságú személy, és számos védett tulajdonságú célcsoportot jelöl
meg, amelyekkel szemben tiltja a hátrányos megkülönböztetést, jogsértés esetén számukra
jogvédelmet biztosít.
A Helyi Esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat elkészült. A
statisztikai táblák csak abban az esetben kerültek felülvizsgálatra, amely esetekben volt megbízható forrásból származó adatunk. Több adatgyűjtés az elmúlt két évben megszűnt.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 06.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

KIVONAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. június 20. napján megtartott üléséről
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3. Jogszabályi háttér:
2003. évi CXXV. törvény
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMOK
31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek,
valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az
intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott
részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.
(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
biztosításához szükséges intézkedésekre,
d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve
javítják foglalkoztatási esélyeiket.
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(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.
(5) A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány
által rendeletben kijelölt szerv végzi.
(6) A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
(7) A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton
odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó települési önkormányzatok mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi
programmal rendelkezik.
(8) Esélyegyenlőségi mentor tevékenységet az végezhet, aki
a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel,
b) a külön jogszabályban meghatározott képzésen vett részt, és
c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Rétság Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban 2014. június 20-án – 127/2014.(VI.20.) önkormányzati határozatában
rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának
elvégzését írja le.

A település bemutatása
Földrajzi elhelyezkedése
Rétság az Észak-magyarországi régióban, a Börzsöny és a Cserhát találkozásánál található 25 éves Nógrád
megyei kisváros, városi rangját 1989-ben kapta. Az Észak-magyarországi Régió Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves és Nógrád megyéket foglalja magában. Kiterjedése kelet-nyugati irányban hosszan elnyúló. A régió
Szlovákiával határos északon. A régió déli irányban az Észak-alföldi Régióval, míg nyugati irányban a
Közép-magyarországi Régióval szomszédos.
Az 1997. júniusában meghatározott “Helsinki folyosók” közül – melyek fejlesztésére az EU különös
hangsúlyt fektet – három is érinti a régiót. Ebből következően a régió Nyugat-Európa és Délkelet-Európa
között komoly tranzitszerepet tölthet be.
A Rétsági járás, Nógrád megye nyugati szélén helyezkedik el, nyugaton Pest megyével határos. Fekvése
Budapesttől 55 km-re, Balassagyarmattól pedig 25 km-re található.
A város országos jellegű térszerkezeti helyzetét és annak változási tendenciáit első sorban befolyásolja,
hogy a Budapesttől Szlovákiába vezető 2-es számú fő útvonal (E77) áthalad a kisvároson, közel fekszik a
M3-as autópályához.
Rétság földrajzi adottságai meghatározzák alapvető stratégiai szempontjait.
A Rétsági járás Nógrád megye délnyugati részén található, területe 435 km2. A Rétsági kistérséget 25
település alkotja, melyek közül egyedül a 3013 fős Rétság rendelkezik városi ranggal. A korábbi néhány
százfős falu napjainkra 2854 főt számláló kistérségi, majd járási központtá fejlődött. A járásnak 25 599 fő
lakosa van.
A makroregionális kapcsolatok tekintetében az Észak-magyarországon lehatárolt statisztikai-tervezési régió
funkcionális nagyvárosi központjaihoz (Balassagyarmat, Salgótarján, Hatvan, Gyöngyös, Eger, Miskolc)
képest viszonylag periférikus a helyzete.
Földrajzi helyzetéből adódóan jóval élénkebbek a Közép-magyarországi régió Váci és Szobi kistérségekkel
fenntartott kapcsolatai.
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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Mezoregionális szinten a város legelőnyösebb topográfiai pozíciója a Balassagyarmat – Vác – Budapest
közötti erővonal, mely a kapcsolatok szempontjából legkedvezőbbnek Vác irányában tűnik.
Mikroszinten a város térszerkezetét erőteljesen befolyásolja Vác, Budapest és Balassagyarmat közelsége.
Története
A település első dokumentált említése 1393-ban történt. A középkorban királyi birtok volt, de a XIV. század
végén átkerült a Losonczy-család tulajdonába. Rétságot 1393-ban a Losonczy család birtokában találjuk,
neve ekkor Réthi Saagh. A településnek már a török hódoltság korában is volt temploma, erről
Dwornikovich püspök jelentésében azt olvashatjuk: állapota rossz, de kijavítható; a prédikátor kálvinista, a
Vattay földesúr házában lakik.
A nógrádi vár eleste után a település törököké lett, és a XVI. század második felében a török Mehemed Daud
hűbérbirtokaként tartották számon. A török hódoltság a 16. század közepén következett be 1562–63-ban
Mehemed Daud hűbérbirtoka volt a település, majd 1566–67-ben Husszein budai basa livájából való török
kapta meg.
1579-ben 20 adóköteles házat írtak össze. 1583–1584-ben birtokosa Boszna Hasszán, ekkor azonban
elnéptelenedett, és még 1633-1634-ben is csak 3 adóköteles házat írtak össze. 1656-ban Lónyay Gábor volt
itt birtokos. 1715-ben két magyar, három tót, 1720-ban öt magyar lakást említenek. Temploma és iskolája
1726-ban épült.
1770-ben Sréter Pál és családja birtokolta.
Az 1848-49-es szabadságharc idején Görgey Artúr csapatával többször is átvonult a településen. 1849. július
16-án itt ütközött meg a Pöltenberg Ernő és Leininger Károly vezette utóvédcsapat az orosz hadsereggel.
Kemény harcok után sikerült a magyar honvédeknek győzniük, az orosz tüzérség azonban porig égette
Rétság házait.
Az 1848-49-es szabadságharc előtt a település lakosainak száma nem érte el az 1000-t.
1910-ben özvegy gróf Benyovszky Béláné, Rosenbach Sándornak és Herzfeld Frigyes tulajdona volt.
A mezőgazdasági termelés fellendülése, a közlekedési és szállítási főútvonal melletti fekvése, valamint az
1936-ban létesült laktanya meghatározó tényező lett fejlődésében.
Az 1970-es években nagyobb méretű iparosodás is megindult a településen. Akkor költözött ide a Globus
nyomda rétsági üzeme.
A Rétságon lévő kb. 200 vállalkozás sok környékbeli embernek nyújt megélhetést.
Napjainkra Rétság a környező településeknek kereskedelmi, közigazgatási, kulturális és egészségügyi
központjává vált.
Lakosságának korösszetétele a dinamikusan fejlődő városokhoz hasonlóan alakul.
Rétság déli határában lévő Pusztaszántó napjainkban közigazgatásilag a városhoz tartozik. Pusztaszántót
1299-ben említették először az oklevelek, de ekkor még csak Szántó néven. 1390-ben a váci püspök birtoka
lett, aki jelentős mértékben csökkentette a jobbágyok terheit azért, hogy így lehetőleg minél kevesebben
költözzenek el közülük.
A XIX. század első felében a Kovács-család épített itt úrilakot. A műemlék kúriát napjainkra szépen
helyreállították.
Elérhető szolgáltatások
A 76. sz. Diósjenő – Romhány közötti vonalon, a MÁV a személyforgalmat megszüntette. A teherforgalmi
igényeket még kielégíti, azonban a személyforgalmat autóbuszokkal bonyolítják le. E szakasz három
települést – Romhány, Rétság, Tolmács – érintett.
Az 1990-es évek első felétől valamennyi település vezetékes ivóvízzel ellátott, mindenütt a Nyugat-Nógrádi
Térségi vízellátó rendszeren keresztül történik a vízszolgáltatás. A térségi és települési vízhálózatok
üzemeltetője a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Kft, melynek székhelye Vácott található.
A városban a közműhálózat kiépült, de Pusztaszántó településrészen a szennyvízelvezetés megoldatlan.
Rétságon járóbeteg szakellátás működik, a kórházi ellátást a salgótarjáni, balassagyarmati és a váci
kórházakban vehetnek igénybe a betegek. Házi orvosi és házi gyermekorvosi praxis, mentőszolgálat és egy
gyógyszertár működik a városban.
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Rétság Bánk és Tolmács községgel együtt iskolatársulást hozott létre, melyet 2013. január 1-jétől a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK.) működtet.
A városban működő 125 férőhelyes óvoda az önkormányzat fenntartásában működik.
A kulturális rendezvények otthonául a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szolgál.
Rétságon található a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala, a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Rétsági Járási Munkaügyi Kirendeltsége, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási
Földhivatala, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Falugazdász Hálózatának egysége.
Középfokú oktatási intézmény egy működik a településen, mely a balassagyarmati Mikszáth Kálmán
Szakközépiskola kihelyezett tagozata, a diákok többnyire a balassagyarmati és váci középiskolákba utaznak.
Demográfia
A megye lakónépessége 2012. elején 198 933 fő volt, amely az elmúlt hat évben 7,4%-kal csökkent. A
népesség több mint két évtizede tartó fogyásának két fő oka van: egyfelől a csökkenő születésszámhoz
magas halandóság társul, másfelől többen költöznek el innen, mint ahányan beköltöznek. Ez a demográfiai
folyamat okozza a korösszetétel romlását, vagyis az idősek számának növekedését, ami a népesség
elöregedését jelenti.
A születéskor várható élettartam értéke megyénkben 2011-ben mind a nők (76,8 év), mind a férfiak (68,8év)
esetében elmarad a hazai átlagtól (78,23 illetve 70,93 év), a nők várható élettartama 2011-ben legkevesebb
volt az országban.
A nógrádi térség legjellemzőbb demográfiai trendje a megye lakosságának tartós és folyamatos csökkenése.
Nógrád népességét alakító tényezők közül 2006-ban még a természetes fogyás volt a meghatározó, a
vándorlás lényegesen kisebb szerepet játszott, 2009-ben azonban megfordultak az arányok.
A kedvezőtlen társadalmi, gazdasági viszonyai miatt jelentős negatív migrációs egyenleg jellemzi a megyét.
Nógrád megye lakosságának korösszetétele az országosnál kedvezőtlenebb, a demográfiai öregedés
folyamata intenzívebb, mint a megyék átlagában.
Rétság város lakossága, mint azt az alábbi diagramm mutatja, 2007. óta folyamatosan csökken, ennek oka a
születések alacsony számában és az elvándorlásban keresendő.

A város lakossága nők megoszlása szerint azt mutatja, hogy legnagyobb arányban a 18-59 korú nők vannak,
a 15-17 évesek pedig a legkevesebben.
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65 év
feletti
15%
60‐64 éves
7%

18‐59 éves
61%

0‐14 éves
14%
15‐17 éves
3%

Állandó népesség ‐ nők

Ugyanezt a megállapítást a férfiak számának figyelembe vételével is meg lehet tenni, a 18-59 korú férfiak
vannak a legnagyobb arányban, a 15-17 évesek pedig a legkisebb számban.

Sajnos Rétság városára is az elöregedés jellemző, az országos mutatóval megegyezően az öregedési index az
utolsó népszámlálás óta folyamatosan növekszik a lakosság összlétszámát figyelembe véve.

A városban az odavándorlások és az elvándorlások számának aránya azt mutatja, hogy kevesebben
telepednek le, viszont annál többen költöznek el, ez kismértékben, de befolyásolja a lakosság számának
csökkenését.
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Az élve születések és a halálozások adataiból levonható következtetés szerint a városban 2011 óta kisebb az
élve születések száma, mint ahányan elhaláloznak, ami szintén hozzájárul a lakosság csökkenéséhez.

Erősségek:
- Kedvező földrajzi elhelyezkedés, főváros
közelsége.
- Jól kiépített, kitűnő közlekedési feltételekkel
működő ipari park.
- Kiépített műszaki infrastruktúra.
- Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ, központi
orvosi ügyelet, és Mentőállomás megléte.

Lehetőségek:
- A főváros közelsége további termelő vállalkozások
letelepedését eredményezheti.
- Adottak a minőségi turizmus fogadási feltételei, és
az ebből származó bevétel lehetősége.
- Javulhat a lakosság képzettsége a megfelelő
munkahelyek létrejötte következtében, számos
képzett fiatal visszatérése várható a településre.

Gyengeségek:
- Öregedési index emelkedése.
- Megfelelő munkahelyek hiánya, az álláskeresők
számának növekedése.
- Magas az ingázók aránya.
- Hiányzó minőségi szálláshelyek, turizmus
elmaradottsága.
- A tranzitforgalom a települések központján
halad keresztül.
– Járási székhelyként nehéz a tömegközlekedési
eszközökkel történő megközelíthetősége a környező
településekről.
Veszélyek:
- A nagyfokú tranzitforgalom környezetterhelést és
fokozott balesetveszélyt okoz.
- Az önkormányzat, a település vállalkozói nem
tudnak megfelelő fejlesztési forráshoz jutni.
- A munkavállalók képzettsége és munkavállalói
készsége nem fejlődik, így nem tudnak megfelelni a
munkáltatók igényeinek.
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- A települést elkerülő tranzitforgalom a logisztikai
szolgáltatások
megteremtését
és
bővítését
szolgálhatja.

Értékeink, küldetésünk
Legfőbb értékünk az ember. Célunk, hogy Rétság olyan településsé váljon, ahol senki sem tapasztalja a
közvetlen vagy közvetett diszkriminációt, hátrányos megkülönböztetést, faji, etnikai, nemzetiségi, vallási,
nemi életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy egyéb indok alapján. Településünk közössége minden
tagjának érdeke a szolidaritás és együttműködés erősítése, amely nagyban elősegíti a hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit, hátrányos helyzetük
csökkentését illetve felszámolását.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Rétság település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregáció mentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét
a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás
támogató strukturális rendszerét.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(Sztv.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
jelentős változáson ment keresztül.
2015. február 28-ig tartó időszak:
A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A
törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvadt össze. A
törvény felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-ig kellett
megalkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása
ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé
teszi, hogy a képviselőtestület hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
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Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem lehetett alacsonyabb az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál. (öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500
Ft). Ettől eltérően a megállapított jogosultsági értékhatár magasabb volt: család esetén 150 %, illetve
egyedülálló személy esetén 200 %.
Az aktív korúak ellátása a települési jegyző hatáskörébe tartozott. Az aktív korúak ellátása az aktív korú,
nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátást, amely olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a
családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90 %-a alatt van, és a
családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona.
Az ellátásnak kétféle fajtája támogatás volt megállapítható:
a) foglalkoztatás helyettesítő támogatás 22.800 Ft
b) rendszeres szociális segély. (Az ellátás összege az öregségi nyugdíj összegének, családi
jövedelemhatár összegének és a közfoglalkoztatási bér legkisebb összegének függvényében került
megállapításra. )
2013. szeptember 1. napjától a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
tényének megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében a jegyző feladata. Hátrányos helyzetű az a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében 3
körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek elégtelen
lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fentii 3
körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a
gyermek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít.
2015. március 1-jétől:
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1. napjával jelentős mértékben
átalakult. Az állam és az önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat a járási hivatalok állapítják meg. Ezek a következőek:
‐ aktív korúak ellátása,
‐ időskorúak járadéka,
‐ ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt összegű)
‐ közgyógyellátás (alanyi és normatív formák)
‐ egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
(a hatáskör változás az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási
hivatalok állapították meg)
Az egyéb támogatások biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. február 27-én megalkotta a szociális ellátásokról
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét, mely részletesen tartalmazza az igényelhető támogatások
típusait, jogosultsági feltételeit.
A rendelet alapján 2015. novemberig igényelhető támogatási formák:
‐ méltányossági ápolási díj
‐ létfenntartási települési támogatás
‐ gyermeknevelési települési támogatás
‐ temetési települési támogatás
‐ születési települési támogatás
‐ köztemetés
‐ szociális étkeztetés
‐ házi segítségnyújtás

Létfenntartási települési támogatás annak állapítható meg, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe
került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
Létfenntartási önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki:
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a) tartósan beteg és ebből eredően jövedelem kiesése keletkezik,
b) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését veszélyezteti,
c) elemi kár, baleset, vagy bűncselekmény sértettje, és anyagi segítségre szorul,
d) közüzemi díjhátralékát önhibáján kívül kiegyenlíteni nem tudja,
e) nagyobb összegű, előre nem látható vagy tervezhető jelentős többletkiadások merülnek fel, melyet
önhibáján kívül teljesíteni képtelen,
f) egyéb, különös méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül.
Létfenntartási települési támogatás a meghatározott feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a
kérelmező, illetve családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
b) egyedülálló illetve gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelőszülők esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, elemi kár és baleset esetén a meghatározott
jövedelemhatártól eltérhet.
A létfenntartási települési támogatás összege évente nem haladhatja meg:
a) kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő családok esetén gyermekenként a mindenkori öregségi
nyugdíj összegének másfélszeresét,
b) egyéb esetekben, családonként vagy egyedülálló kérelmezőesetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének kétszeresét.
A Szociális Bizottság elemi kár vagy baleset esetén a meghatározott támogatás összegétől eltérhet.
Létfenntartási települési támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is megállapítható. Az
időszakos támogatásként megállapított létfenntartási önkormányzati segély negyed és félévre szólhat és
havonta fizetendő.
Létfenntartási települési támogatás készpénzben, vagy más módon is nyújtható (élelmiszer, közműhátralék
stb.)
Gyermeknevelési települési támogatás
Gyermeknevelési települési támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a gyermeket gondozó család
időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Gyermeknevelési települési támogatásban részesíthető az a gyermek:
a) akinek a megélhetését a betegsége miatt szükséges eseti gyógyszerköltség megfizetése veszélyezteti,
b) aki a beiskolázás többletköltségeit megfizetni nem tudja,
c) aki egyéb, külön méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül.
Gyermeknevelési települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor
állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 180 %-át.
Gyermeknevelési települési támogatás esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között állapíthatómeg. Különös
méltánylást érdemlő esetben gyermeknevelési önkormányzati segélyként maximum 10.000 Ft adható.
Gyermeknevelési települési támogatás készpénzben, vagy más módon – tanszer, tankönyv, gyógyszer
megvásárlásával stb. – is nyújtható.
A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, baleset és elemi kár esetén a meghatározott
jövedelem – és összeghatártól eltérhet.
Temetési települési támogatás
Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt
köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve
családja létfenntartását veszélyezteti, önkormányzati temetési segélyt igényelhet.
Önkormányzati temetési segély annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.
Önkormányzati temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetési költségekről kiállított számlák
eredeti példányát. A temetési számlákat a kérelmezőnek vissza kell adni, melyre rá kell vezetni a
megállapított segély összegét.
Nem jogosult temetési segélyre az, aki hozzátartozóját köztemetéssel vagy szociális temetéssel temeti el.
Nem jogosult önkormányzati temetési segélyre továbbá az a hozzátartozó, aki a hadigondozásról szóló
törvény alapján temetési hozzájárulásban részesül.
Az önkormányzati temetési segély összege 40.000 Ft
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Születési települési támogatás
Születési települési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, akinek szülője vagy gondviselője rétsági
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint legalább egy éve életvitelszerűen Rétságon lakik, és a
családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át.
A születési települési támogatás összege 15.000 Ft.
A támogatást kérelemre, az édesanya részére kell megállapítani. A kérelemhez csatolni kell a gyermek
születési anyakönyvi kivonatának, valamint a gyermek és a szülő lakcímkártyájának másolatát.
Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a támogatást kifizetni.
Köztemetés
Ha az eltemettetésre köteles személyt a Szociális Bizottság a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi
– kérelemre – részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést követő második hónaptól kell megkezdeni
és minden hónap 5. napjáig kell befizetni.
Részletfizetés esetén a havi törlesztő részletek összegét a kérelmező vagyoni – jövedelmi viszonyai és egyéb
szociális körülményeinek figyelembe vételével kell meghatározni.
Amennyiben a részletfizetésre kötelezett két havi törlesztő részlet megfizetését elmulasztja, a megtérítés egy
összegben válik esedékessé, és a behajtásáról intézkedni kell.
A szociális bizottság kérelemre, az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségének megtérítési
kötelezettsége alól
a) részben mentesíti, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át,
b) egészben mentesíti ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át és az érintett személy
vagyonnal nem rendelkezik
Szociális étkeztetés
Az önkormányzat étkezést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik a napi egyszeri meleg
étkezést önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, egészségi állapota,
fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt nem képes az
étkezésről más módon gondoskodni.
Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak szerint azokról a
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
A házi segítségnyújtást az Önkormányzat által foglalkoztatott gondozó látja el.
A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz, jövedelemigazolás és orvosi igazolás
mellékelésével kell benyújtani.
A szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra jogosult személyek térítési díját az önkormányzat külön
rendelete szabályozza.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. november 20-án megalkotta a szociális
ellátásokról szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendeletét, mely újabb támogatási formákkal egészült ki a
meglévőek mellett. E rendelet részletesen tartalmazza az igényelhető támogatások típusait, jogosultsági
feltételeit.

‐
‐
‐

Az újabb támogatási formák a következőek:
Rendkívüli települési támogatás
Ösztöndíj támogatás
Tüzifa támogatás
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Rendkívüli települési támogatás
Rendkívüli települési támogatást azon szociálisan rászorult személy részére kell megállapítani, aki előre nem
tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe (krízishelyzet)
került, különösen:
a) önhibáján kívül tartósan munkanélküli és semmilyen egyéb ellátásban nem részesül, jövedelemmel nem
rendelkezik,
b) betegségéből eredő jelentős jövedelem kiesés miatt anyagi nehézségbe kerül,
c) elemi kár érte,
d) családjában létfenntartást veszélyeztető haláleset történt,
e) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,
f) a gyermek iskoláztatásának biztosítása másképp nem oldható meg,
g) a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
h) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz,
i) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt,
j) akik a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
A támogatás egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is megállapítható. Az időszakos
támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás maximum egy évre szólhat és havonta
fizetendő. Havi összege a 10.000 Ft-ot nem haladhatja meg.
Krízishelyzetnek minősül:
a) hirtelen bekövetkezett egészségkárosodás, betegség miatt a havi gyógyszerkiadás nagymértékű
megnövekedése, gyógyászati segédeszköz beszerzése, feltéve, hogy a kérelmezőnek nincs közgyógyellátási
igazolványa, szanatórium, egyéb orvosi ellátás igénybevétele, kórházi ápolás,
b) elemi kár bekövetkezése,
c) a családban súlyos baleset, rendkívüli haláleset történt,
d) a kérelmező 3 hónapot meghaladóan semmilyen ellátásban nem részesül (nyugdíjazás, munkaviszony
megszűnése, egyéb ellátás megszűnése, stb.).
Ösztöndíj támogatás
A Képviselő-testület pénzügyi lehetősége függvényében csatlakozik az Oktatási Minisztérium
kezdeményezésére létrejött Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
A Képviselő-testület elfogadja a mindenkori Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázati kiírást, ha az
abban résztvevők részére anyagi támogatást biztosít a központi költségvetés is.
Ösztöndíjban részesíthető az a Rétság városban állandó lakóhellyel rendelkező pályázó, aki
a) államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait (A-típusú pályázat), vagy középfokú
nappali tagozatos iskola utolsó éves hallgatója (B-típusú pályázat),
b) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át.
A kérelmek rangsorolásakor és elbírálásakor, előnyben kell részesíteni azt a szociálisan hátrányos helyzetű
pályázót,
a) aki árva, félárva,
b) akinek családjában az eltartottak száma 3 vagy több fő,
c) akinek családjában tartósan beteg hozzátartozó van,
d) aki kollégiumi ellátásban nem részesül.
Pályázónként eltérő ösztöndíj állapítható meg, melynek havi összege 1.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedhet.
Tűzifa támogatás
A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló rendeletben foglaltak alapján természetbeni juttatásként egyszeri alkalommal,
a rendelet szerint Rétság Város Önkormányzata számára megállapított támogatás és az önkormányzat által
biztosított saját forrás terhére, kérelem benyújtásával, egyedi elbírálás alapján, szociális célú tűzifa
támogatást nyújt a szociálisan rászorultak részére.
Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban:
a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át, és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, és
c) igénylését az adott tárgyév november 1. és december 15. között nyújtja be.
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A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az egy főre eső
jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.
Az elbírálás során előnyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására, vagy
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
Szűkült azon aktív korúak számára az ellátás jogosultsági feltételi megváltoztak. Sztv. 37.§)
Az ellátás formái:
foglalkoztatás helyettesítő támogatás 22.800 Ft/hó
egészségkárosodási és gyermekfelügyelet támogatás (Az ellátás összege az öregségi nyugdíj összegének,
családi jövedelemhatár összegének és a közfoglalkoztatási bér legkisebb összegének függvényében került
megállapításra. )
Az ellátás megállapításának hatásköre a járási hivatal hatáskörébe tartozik.
Aktív korúak ellátása
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban:
Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó
vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási
hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási
hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt
továbbítják a járási hivatalok részére.
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként
változni fognak.
‐
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a
támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.
‐

Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.

Az új rendszer bevezetésének lépései a következők voltak:
A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015.
január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.
A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. március 1-től
milyen ellátásra lesz jogosult.
Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a
személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek,
vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást
helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak
ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
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Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani, egyedül a családi
jövedelemhatár összege változik:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér
90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig
az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy
esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym.
92%-a: 26 220 Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a
települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az
aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük
miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosítások
• Az intézményi térítési díj szabályainak változása
• A támogatott lakhatás szabályainak módosítása
• Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben
• Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása
• A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak
módosítása
• Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása
• Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése
• Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása
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•
•
•
•
•
•

Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben
Jogorvoslati rend pontosítása
A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása
A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok
Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása
Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása

2. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai
• A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm.
rendelet módosításai
• A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.
30.) Korm. rendelet módosításai
• Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm.
• A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet
módosításai
3. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai
• A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.)
SZCSM rendelet módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai
• A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának
és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31.
§-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4)
bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó
szerint:
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”

2. Stratégiai környezet bemutatása
Széchenyi 2020.
A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi hét éves
periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló
ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11
célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább.
Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes
forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság
elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor
több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor
fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel. A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát
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közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több
változásra számíthatunk.

A 2007‐2013 és a 2014‐2020‐as tervezési időszak összehasonlítása

17

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
A jelenlegi helyi stratégiai és települési önkormányzati koncepciók, programok harmonizálnak az
Esélyegyenlőségi Programmal.
A HEP 2014. június 20-i elfogadása óta több dokumentum aktualizálása, illetve megalkotása történt meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14/2015.( XI.04.) rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2014 (III.12.) számú rendeletet
módosításáról
9/2015.( V.04.) rendelet a gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési
díjáról szóló 5/2014 (III.26.) számú rendeletet módosító 7/2015 (IV.22.) rendelet
8/2015.( IV.22.) rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 362015. (III.12.) rendelet módosításáról
7/2015.( IV.22.) rendelet a gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési
díjáról szóló 5/2014. (III.26.) számú rendelet módosításáról
5/2015.( IV.20.) rendelet a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
4/2015.( III.31.) rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
és annak kötelező igénybevételéről
3/2015.( III.12.) rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésről
2/2015.( II.27.) rendelet a szociális ellátások rendjéről
15/2014.( XI.21.) rendelet a szociális ellátások rendjéről szóló 23/2013.(XII.16.) rendelet
módosításáról
14/2014.( XI.21.) rendelet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
A program megalkotása óta nem történt változás a tárgykörben.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatok a TEIR adatbázisból, a Központi Statisztikai
Hivatal 2001. és 2011. évi népszámlálási adataiból, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal adataiból, a helyi
önkormányzati és intézményi nyilvántartásokból, valamint az ágazati beszámolók megállapításaiból,
szakemberek tapasztalataiból állt össze. Rétságra vonatkozó – az esélyegyenlőség és az adatszolgáltatás
szempontjából releváns – kutatás nem történt.
Az indikátor táblák adatokkal való feltöltése megtörtént.
A fogyatékkal élők számával, helyzetével kapcsolatosan kevés adattal rendelkezünk. Ezen hiányok
pótlására az intézkedési tervet fenntartjuk.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A településen nem jellemző a mélyszegénység, mint jelenség - súlyos megélhetési zavarok viszonylag szűk
körben találhatóak meg.
A településen nem jellemző a hajléktalanság sem.
Jelenleg 9 fő település szinten bejelentkezett „hajléktalanként” nyilvántartott személy van. A „hajléktalanok”
lakcím nélküli rétsági lakosok, akik egy része szükséglakásban, illetve különböző melléképületekben él,
közvetlen veszélyben nincsenek.
Az önkormányzat a 2 fő számára – közfoglalkoztatást biztosít, a többiek a Járási Hivataltól Foglalkoztatást
Helyettesítő Támogatásban részesül.
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A településen a hagyományos roma életforma nem jellemző.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A pénzügyi-gazdasági válság jelentősen rontotta a megye egyébként is rossz foglalkoztatási helyzetét. A
gazdasági folyamatokat azóta is többnyire stagnáló, illetve negatív tendenciák jellemzik a térségben, melyek
munkaerőpiacra gyakorolt kedvezőtlen hatása megmutatkozik a megye foglalkoztatási mutatóiban.
A foglalkoztatottak száma csökkenést mutat, holott a nyugdíj-korhatár folyamatos emelkedése miatt elvileg
ezzel ellentétes folyamatnak kellett volna érvényesülnie. A válság kibontakozásának évében, illetve 2011ben volt a legintenzívebb a foglalkoztatottak számának apadása, amit döntően az önfoglalkoztatók
tevékenységének megszűnése határozott meg, de az alkalmazásban állók száma is kedvezőtlenül alakult.
A válság kezdetén állástalanná váltak jelentős része azóta sem talált vissza a munkaerőpiacra, miközben az
iskolából kikerülők esetében is jelentősen hosszabbá vált a munkahelykeresés időszaka.
A munkanélküliek nemenkénti megoszlását a nyílt munkanélküliség megjelenése óta a férfiak túlsúlya
jellemzi, ami azonban jelentős szezonális ingadozást mutat. Az elmúlt években a férfiak súlyának folyamatos
csökkenése volt jellemző.
A válság kezdeti időszakában a férfiak jelentős számban veszítették el álláshelyüket. A közfoglalkoztatásba
bevont férfiak magas száma miatt ismeretes, hogy a férfiak jobban mobilizálhatóak, a rövid idejű munkát és
az ingázást is szívesebben vállalják, mint a nők. Emelkedett a gyengébb nem képviselőinek
munkanélkülieken belüli aránya.
A nők munkaerő-piaci helyzetének romlása főként az idősebb korosztályhoz tartozók esetében figyelhető
meg. Nagy részük szintén a válság vesztese, többségük azóta sem jutott vissza a munka világába. A nők ezen
rétegét nem csak az életkoruk, hanem egészségi állapotuk is akadályozza az elhelyezkedésben. A
létszámbővülést egyrészt a rehabilitációs ellátási rendszerből kiesők beáramlása, másrészt a munkaerőpiacra
belépni szándékozó pályakezdők növekvő száma, továbbá a nőknek felajánlott álláshelyek – köztük a
közfoglalkoztatás – alacsony szintje okozza. A támogatott foglalkoztatási lehetőségek között is csak igen
keveset kínálnak a nők részére. Sajátos adottságaiknál fogva egyes női munkavállalói rétegek jól
körülhatárolható hátrányokat szenvednek az elhelyezkedésnél. Bizonyos, hagyományosan női szakmák,
foglalkozások iránt érzékelhetően csökkent a kereslet.
A kisgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák számára a váltakozó munkarend, vagy a nagy
távolságú ingázás nehezen vállalható, miközben a számukra is elfogadható rugalmasabb foglalkoztatási
formák alig léteznek.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján 2013. februárjában a nyilvántartott álláskeresők
munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya (relatív mutató) országosan 11, 6%, Nógrád megyében
ez az adat 17,37 % volt.
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott
foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, ez miként változott az elmúlt években,
illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők között a vizsgált területen.
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő)
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
év

nő

férfi

összesen

nő

férfi

összesen

fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
1095
1007
2102
80
7,3%
90
8,9%
170
8,1%
1076
898
1974
111
10,3%
132
14,7%
243
12,3%
1069
1094
2163
91
8,5%
107
9,8%
198
9,2%
1159
1086
2245
90
7,8%
107
9,9%
197
8,8%
1035
1067
2102
109
10,5%
131
12,3%
240
11,4%
n.a
n.a
2854
n.a
n.a.
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
2845
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
Az álláskeresők száma a vizsgált évek (2008-2012) tekintetében enyhén emelkedik. Az aktív korú
lakossághoz képest (15-64 évesek) nem mondható túl magasnak az álláskeresők aránya. A nyilvántartott
álláskeresők száma 2009-ben nőtt meg számottevően mind a nők, mind a férfiak tekintetében, amely
betudható a gazdasági válság hatásának is.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%

2008
2009
2010
2011
2012

nő
80
111
91
90
109

férfi
90
132
107
107
131

2013

n.a

n.a

összesen
170
243
198
197
240

nő
46
73
53
59
73

férfi
36
83
55
59
79

n.a

n.a

összesen
82
156
108
118
152

Nő
57,5%
65,8%
58,2%
65,6%
67,0%

férfi
40,0%
62,9%
51,4%
55,1%
60,3%

összesen
48,2%
64,2%
54,5%
59,9%
63,3%

A tartós munkanélküliek száma magasnak mondható, különösen a nők esetében, és folyamatos
emelkedést mutat.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az iskolázottság és a szakképzettség szintje a társadalmi-gazdasági fejlettség egyik legfontosabb ismérve.
A változó körülményekhez igazodva elengedhetetlenül szükséges az új ismeretek megszerzése, illetve a már
meglévők korszerűsítése.
A 15 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettségének vizsgálata szerint az országos
átlagnál magasabb volt a legfeljebb általános iskolát, illetve a szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek
aránya, míg az érettségivel, diplomával rendelkezők súlya nem érte el a hazai átlagot. 1990 óta a
foglalkoztatottsági viszonyok átrendeződtek, a foglalkoztatottak számának fokozatos csökkenése mellett
megjelentek a munkanélküliek, és jelentősen emelkedett az inaktív keresők száma is.
E csoportok igen eltérőek az iskolai végzettség tekintetében, illetve az egyes végzettségi szintekhez
jellemzően különböző foglalkoztatottsági arányok tartoznak. Az alacsonyabb képzettségű, idősebb
foglalkoztatottak fokozatosan kikerültek az aktív keresők közül és helyüket magasabb, korszerűbb
képesítéssel rendelkező fiatalok foglalták el.
Az utóbbi évtizedben jelentős szemléletváltás történt a fiatalok gondolkodásában és demográfiai
magatartásában. A hangsúly a tanulásra, a képzettség szintjének emelésére helyeződött. A képzésben töltött
idő egyre növekszik, sokan a munkaerő-piaci belépéstől tartva hosszabbítják meg iskolai éveiket, s választják
az érettségire épülő iskolarendszerű vagy felsőfokú képzéseket. A pályaválasztók (és szüleik) értékrendjében
elsődleges vonzerővel az érettségi, majd a diploma bír. Gondot jelent, hogy a diákok nagy része rendszerint
nem a munkaerő-piaci igények, hanem a helyi képzési kínálat alapján választ iskolát, szakmát.
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Az első alkalommal regisztrálást kérő pályakezdők szinte kivétel nélkül a frissen végzettek közül kerülnek
ki, ezért elsősorban ők jelzik az iskolák kibocsátása és a munkaerőpiac igénye között mutatkozó eltéréseket.
A főiskolán, egyetemen végző hallgatók dinamikus növekedése ellenére a magasan kvalifikált fiatalok az
utóbbi években csökkenő számban kérték regisztrálásukat. Általános tapasztalat, hogy a felsőoktatásba
beiratkozott nógrádiak több mint 90%-a nem tér vissza lakhelyére, mivel elhelyezkedésükre minimális az
esély. Ugyanakkor a megfelelő vezetési- és munkatapasztalattal rendelkező értelmiség pedig a központi
centralizáció okán fokozatosan veszíti el pozícióit és lehetőségeit a megye területén. Döntően a jól képzett,
mobil középkorú munkavállalók vándorolnak el. A tömegesen elterjedt, sokszor államilag is támogatott
OKJ-s képzések nagy többségükben nem illeszkednek a munkaerő-piaci elvárásokhoz, így tényleges
hasznosításukra nem – vagy csak nagyon korlátozottan – kerül sor.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15-X éves legalább
15 éves és idősebb lakosság
általános iskolai végzettséggel nem
általános iskolát végzettek
száma összesen
rendelkezők 15-x évesek száma
száma
év

2001
2011

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő
2449
2463

fő
1279
1263

fő
1170
1200

fő
2320
2348

fő
1188
1207

fő
1132
1141

Összesen
fő
129
115

nő

férfi

%
fő
%
fő
%
5,3% 91 7,1% 38 3,2%
4,7% 56 4,4% 59 4,9%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
Az aktív korú lakosság (15 éves és idősebb) számához viszonyítva az általános iskolai végzettséggel sem
rendelkezők száma nem tekinthető magasnak sem a 2001., sem a 2011. évi adatok alapján, viszont a férfiak
esetében megállapítható, hogy arányuk nőtt tíz év alatt.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

2008
2009
2010
2011
2012

Fő
170
243
198
197
240

2013

n.a.

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
6
3,5%
7
2,9%
5
2,5%
8
4,1%
8
3,3%
n.a.

8 általános
fő
66
91
63
60
80
n.a.

%
38,8%
37,4%
31,8%
30,5%
33,3%

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
98
57,6%
145
59,7%
130
65,7%
129
65,5%
152
63,3%
n.a.

A regisztrált munkanélküliek többsége 8 általános iskolánál magasabb végzettséggel rendelkezik, illetve
megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők többsége legalább 8 általános iskolai végzettséggel
rendelkeznek.
c) közfoglalkoztatás
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás
új rendszerét.
A foglalkoztatás szervezését Rétság Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) Pénzügyi és
Szolgáltatási csoportja, valamint Városüzemeltetési csoport, a munkáltatói feladatokat a település
polgármestere látja el. A munkaügyi és személyügyi feladatokat ugyancsak a hivatal Pénzügyi és
Szolgáltatási csoportja végzi.
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A közfoglalkoztatottak száma 2013-ben jelentősen megemelkedett, majd 2014-ben és 2015-ben is magassá
volt. Számukat összevetve a település aktív korú lakosságának számával megállapítható, hogy 2-4 % között
mozogott az évek tekintetében. A vizsgált időszak alatt megfigyelhető, hogy az önkormányzati közvetítések
mellett lehetőség nyílt újabb foglalkoztatókat is bevonni a rendszerbe. Rétság városában közfoglalkoztatást
vállalt még az önkormányzaton kívül a KLIK, CKÖ, Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, NMKH,
Rendőrség, NMI, MANDA.
Összevetve az adatot az állástalanok számával megfigyelhető, hogy ez a foglalkoztatási forma nem pótolja a
hiányzó munkalehetőséget.

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
év
aránya az aktív korú
település aktív korú
romák/cigányok
résztvevők száma
roma/cigány
lakosságához képest
száma
lakossághoz képest
2010
39
2%
n.a.
n.a
2011
91
4%
n.a.
n.a
2012
61
3%
n.a.
n.a
2013
136
n.a
n.a.
n.a
2014
131
n.a
n.a
n.a
2015
134
n.a
n.a
n.a

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)
Nógrád megyében elsőként Rétságon kezdődött meg „zöldmezős” ipartelepítésre alkalmas terület
előkészítése, mely 1997-ben nyerte el az Ipari Park címet. A megyei felzárkóztatási program pályázati
rendszere hozzájárult, hogy a következő években multinacionális cégek sora létesített üzemet Rétságon.
Rétságon ugyan felszámolásra kerültek egyes – a ’60-as évek vidéki ipartelepítése keretében létesített –
vállalkozások, azonban betelepült számos külföldi érdekeltségű cég, melyek nem csupán munkaalkalmat
teremtenek, hanem új munkakultúrát is meghonosítanak.
A településen jelen lévő ipari üzemek, mint nagy foglalkoztatók jelentősen befolyásolják a munkanélküliek
számát, illetve alátámasztják azt a tényt, hogy a munkanélküliség jelentősen alacsonyabb az országos és a
megyei átlagnál. A munkanélküliek számának stagnálása azonban nincs összhangban az üzemek
bővülésével, fejlődésével.
Rétsági székhelyű vállalatok, melyek nagy része autóalkatrészek gyártásával foglalkozik:
- AFT Európa – Fém Formáló Technológiai Kft.
- Gibbs-Hungary Die Casting Ipari termelő Kft.
- SPEKTÍVA 2000 Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft.
- Ten Cate Enbi Gumialkatrész-gyártó Kft.
- Tredegar Film Products Termelő és Kereskedelmi Kft.
- HI-LEX Hungary Kábelrendszer Gyártó Kft.

Megkezdte működését Rétságon a TDK Elektronika Magyarország Kft. korábbi, felszabadult üzemterületén
az Urbán & Urbán Kft., amely a környékbeli álláskeresőknek nyújt munkalehetőséget.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves
népesség száma
18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év nő férfi összesen
nő
Férfi
összesen
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008 229 255
484
9
3,9%
11
4,3% 20 4,1%
2009 219 241
460
9
4,1%
17
7,1% 26 5,7%
2010 209 242
451
5
2,4%
14
5,8% 19 4,2%
2011 204 240
444
6
2,9%
13
5,4% 19 4,3%
2012 203 238
441
10
4,9%
13
5,5% 23 5,2%
2013 n.a. n.a.
n.a.
n.a.
A pályakezdő álláskeresők (18-29 éves népesség) száma nem tekinthető magasnak. Kifejezetten a részükre
szervezett az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok, továbbképzések
nincsenek, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Munkaügyi Kirendeltsége időszakonként
szervez az álláskeresők részére nyelvtanfolyamokat, illetve a környező városokban lehetőség nyílik az
iskolák által szervezett felnőttképzési rendszer keretében történő nyelvi képzéseken részt venni.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
A 1704/2013. (X.8.) Kormány határozat alapján 2013. november 1-jétől 2014. április végéig tartó téli
közfoglalkoztatás valósult meg a településen megvalósítandó alapkompetencia-fejlesztő képzések
lebonyolítására.
A leghátrányosabb helyzetű álláskeresőknek szervezett alapkompetencia –fejlesztés c. képzés mellett – az
időközben jelentkező igényekhez igazodva – december elejétől további képzési programok (kisgépkezelői,
parkgondozói) indultak a téli közfoglalkoztatás keretén belül.
Az alapkompetencia-fejlesztés 5 tananyagegységből álló, 438 órás képzés célja azoknak az elemi
ismereteknek, készségeknek és szociális kompetenciáknak az elsajátíttatása/begyakoroltatása, melyek
elengedhetetlenek a sikeres munkaerő-piaci reintegrációhoz, valamint alapfeltételei a szakképzésbe való
bekapcsolódásnak. A képzés azoknak a leghátrányosabb helyzetű munkavállalóknak szerveződött, akik
egyáltalán nem, vagy csak részben rendelkeznek az általános iskola elvégzéséhez szükséges
alapkompetenciákkal és - készségekkel.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
A mélyszegénységben élők fogalmát a fejezet elején általánosságban kifejtettük. A mélyszegénység
megítélése, mint kategória behatárolása országtól függően más és más. Európában szegénynek számítanak a
medián jövedelmek (valós középérték) 60 %-nál kevesebből élők.
Magyarországon 2011-ben ez a mérőszám havi egy főre jutó 84.000 Ft, 2012-ben 86.000 Ft volt.
A településen élő családok pontos jövedelmi adataival nem rendelkezünk. Adatgyűjtést legfeljebb azok
körében lehetne végezni, akik valamilyen ellátásért az önkormányzathoz folyamodnak. Ebben a körben is
legalább egy éves időtartamban kellene folyamatosan végezni a felmérést ahhoz, hogy megközelítően pontos
adatokat kapjunk.
A mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása a településen a közfoglalkoztatásban történik.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2015.(XI.23.) számú rendeletében szabályozta a
hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat és azok jogosultsági feltételeit.
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Az önkormányzat a rászorulók részére :
‐ méltányossági ápolási díjat
‐ létfenntartási települési támogatást
‐ gyermeknevelési települési támogatást
‐ temetési települési támogatást
‐ születési települési támogatást
‐ köztemetést
‐ szociális étkeztetést
‐ házi segítségnyújtást
‐ tüzifa támogatást biztosít.
Közgyógyellátás alanyi jogon, normatív és méltányossági alapon állapítható meg. A normatív és alanyi jogú
ellátás megállapítása a járási hivatal hatáskörébe tartozik. A méltányossági ellátást állapította meg a jegyző,
az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint. Ezzel magyarázható a 2013. évi adat
csökkenése.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
év
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
2008
100
2009
67
2010
108
2011
102
2012
132
2013
5
2014
2

2015. évben nincs az önkormányzatnak lehetősége méltányossági közgyógyellátást megállapítani. Települési
támogatásként a Képviselő-testület Szociális Bizottsága gyógyszertámogatást biztosíthat egyszeri települési
támogatásként.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú hozzátartozó
ellátása. Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására
képtelen, állandó felügyeletre, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, ill. ha 18 év alatti tartósan beteg,
mely ellátásokat a járási hivatal állapítja meg.
Méltányosságból állapítható meg, ha az ápolt 18 év feletti tartósan beteg. Ezzel magyarázható a 2013. évtől
kezdődő adatok csökkenése.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek
száma
év
ápolási díjban részesítettek száma
2008
7
2009
10
2010
13
2011
15
2012
12
2013
3
2014
4
2015
5
Álláskeresési segélyre jogosult, aki az álláskeresési járadék folyósításának idejét kimerítette, és maximum öt
éve hiányzik a rá irányuló öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez. A segélyben részesülők aránya alacsony,
számuk 2012-ben számottevően csökkent.
2012. évtől vonatkozóan nem rendelkezünk pontos adattal az álláskeresési segélyben részesülők számát
vonatkozóan.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők
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száma
év
2008
2009
2010
2011
2012
2013

15-64 év közötti
segélyben
lakónépesség száma részesülők fő
2012
18
1974
19
2163
22
2245
14
2102
2
n.a

segélyben
részesülők %
0,9%
1,0%
1,0%
0,6%
0,1%

n.a.

Álláskeresési járadékra jogosult, aki az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap
jogosultsági idővel rendelkezik, önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Folyósításának leghosszabb időtartama 90
nap. Számuk 2012-ben jelentősen csökkent.

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
álláskeresési
nyilvántartott álláskeresők száma
járadékra
év
jogosultak
fő
fő
%
2008
170
42 24,7%
2009
243
64 26,3%
2010
198
43 21,7%
2011
197
47 23,9%
2012
240
27 11,3%
2013
n.a.
n.a.
Az alábbi táblázat adatsora azt mutatja, hogy a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen a településen.
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma
rendszeres
Azoknak a száma,
Foglalkoztatást helyettesítő
szociális
Azoknak a száma, akik
akiktől helyi
támogatás (álláskeresési
segélyben
30 nap munkaviszonyt
önkormányzati
támogatás)
év részesülők
nem tudtak igazolni és
rendelet alapján
az FHT jogosultságtól
15-64
megvonták a
elesett
fő évesek %- fő munkanélküliek %-ában
támogatást
ában
2008 80
3,8
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2009 24
1,2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2010 9
0,4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2011 15
0,6
81
41,1
n.a.
n.a.
2012 11
0,5
97
40,4
4
4
2013 8
n.a.
102
n.a.
14
14
Aktív korúak ellátása
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban:
Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan
személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi
nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó
vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő
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támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás.
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási
hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási
hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt
továbbítják a járási hivatalok részére.
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként
változni fognak.
‐
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a
támogatást a járási hivatal fogja megállapítani.
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.
‐

Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a
támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.

Az új rendszer bevezetésének lépései a következők voltak:
A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015.
január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta.
A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. március 1-től
milyen ellátásra lesz jogosult.
Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a
személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek,
vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.
Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást
helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek
alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak
ellátására való jogosultságát meg kell szüntetni.
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Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a
rendszeres szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani, egyedül a családi
jövedelemhatár összege változik:
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének
különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér
90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig
az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy
esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym.
92%-a: 26 220 Ft.)
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor
állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő
személyeket – ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési
önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a
települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az
aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük
miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
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év

ebből elégtelen lakhatási
összes lakásállomány
körülményeket biztosító lakások
(db)
száma

2008

1150

0

2009

1151

0

2010

1154

0

2011

1154

0

2012

1157

0

2013

n.a.

n.a.

Rétságon a vizsgált évek tekintetében enyhe emelkedés figyelhető meg a lakásállomány tekintetében, 2012.
évben 1157 volt.
a) bérlakás-állomány
Az önkormányzat tulajdonában 4 bérlakás van, melyek közül egyik sem elégtelen lakhatási körülményeket
biztosító lakás.

év

bérlakás állomány
(db)

ebből elégtelen lakhatási körülményeket
biztosító lakások száma

2008

4

0

2009

4

0

2010
2011
2012

4
4
4

0
0
0

2013

n.a.

n.a.

b) szociális lakhatás
A településen nem releváns.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A településen nem releváns.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
A településen nem releváns.
e) lakhatást segítő támogatások
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon állapítható meg a szociálisan rászoruló háztartások részére a
lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások támogatására. A megállapított támogatás egy évre szól,
a jogosultsági feltételek fennállását évente felül kell vizsgálni. 2009-től kezdődően folyamatosan emelkedik
a lakásfenntartási támogatásban részesülő családok száma.
A Szt. 2015. február 28-ig biztosított az Önkormányzatoknak Normatív lakásfenntartási támogatás
biztosítására lehetőséget.
Adósságcsökkentési támogatást a település önkormányzatának nem áll módjában biztosítani.
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
lakásfenntartási
év
támogatásban részesítettek
száma
2008
n.a.

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma
n.a.

2009

71

n.a.

2010
2011
2012
2013

81
118
130
117

0
0
0
0

f) eladósodottság
A település lakosságának eladósodottságára vonatkozóan az adatok tekintetében nem releváns.
A benyújtott szociális kérelmek tükrében következtetni lehet a családok jövedelmi viszonyaira,
életszínvonalára és megélhetési problémáira. Meg kell állapítani, hogy 2010-től nagymértékben megnőtt a
rendszeres szociális segélyben, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban és a lakásfenntartási
támogatásban részesülők száma. Mindez a családok elszegényedésére enged következtetni.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Településünkön nem releváns.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Településünkön nem releváns.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)
Településünkön nem releváns.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Településünkön nem releváns.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátások körében gondoskodik
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- a fogorvosi alapellátásról,
- a védőnői ellátásról,
- az iskola-egészségügyi ellátásról.
A településen biztosított mind a felnőttek, mind a gyermekek részére nyújtott orvosi szolgáltatás.
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és
gyermekek
Csak felnőttek
házi gyermekorvosok
részére tervezett részére szervezett
által ellátott szolgálatok
év
háziorvosi
háziorvosi
száma
szolgálatok szolgáltatások száma
száma
2008
0
3
1
2009
0
3
1
2010
0
2
1
2011
0
2
1
2012
0
2
1
2013
0
2
1
2014
0
2
1
2015
0
2
1
A központi orvosi ügyeleti ellátás 2013. április elsejétől lényegében változott meg Rétságon. Az ügyelet a
Járóbeteg Szakellátó Központban üzemel, melyet a Junimed Kft. lát el. Az ügyeletet 8 orvos látja el.
Gépkocsivezetőkből 6 fő áll rendelkezésre. A gépkocsivezetők valamennyien mentősofőri jogosítvánnyal és
képesítéssel rendelkeznek. Ez azért is fontos, mert ki vannak képezve a sürgősségi esetek ellátásában való
közreműködésre.
Sürgős esetben - amennyiben feltétlenül szükséges - az ügyeletes autó orvossal és mentősofőrrel is hívható
helyszínre.
A szolgáltatás a következő településekről vehető igénybe: Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő,
Felsőpetény, Horpács, Katalinpuszta, Kétbodony, Kisecset, Nagyoroszi, Nógrád, Nőtincs, Ősagárd,
Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács.
Az ügyelet működési ideje hétköznapokon 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Hétvégén és
ünnepnapokon 24 órás a szolgálat, tehát előző délután 16.00-tól az első munkanap reggel 8.00-ig.
A fogorvosi alapellátás a városban működő fogorvosi rendelőben biztosított. A szolgáltatást egy fő
vállalkozó fogorvos végzi.
A védőnői feladatokat két védőnő látja el.
A védőnői tanácsadó helyiség megfelelően felszerelt, akadálymentesített, a Rétsági Járóbeteg-szakellátó
Központban található a gyermekorvosi rendelővel együtt.
Az iskola-egészségügyi ellátást a gyermekorvos és a védőnő végzi.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
védőnői álláshelyek
Egy védőnőre jutó
év
száma
gyermekek száma
2008
2
228
2009
2
224
2010
2
212
2011
2
210
2012
2
206
2013
2
n.a.
2014
2
250
2015
2
258
A helyi és a környező lakosság járóbeteg ellátását a Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központ, fekvőbeteg
szakellátását a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet látja el. A kórház autóbusszal
és autóval is könnyen kb. 25 -30 perc alatt elérhető.
Sürgős esetekben a településen található mentőállomás áll a lakosok és a környező lakosság rendelkezésére.
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A prevenciós és szűrőprogramokon való lakossági részvételről nincsenek számadataink. Az országosan
elrendelt programok közül megszűnt a kötelező tüdőszűrés. A nőgyógyászati szűrések nem kötelező
jellegűek, az érintettek személyes értesítés útján szereznek tudomást a lehetőségről. A szűrővizsgálatokat a
Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központ, valamint a balassagyarmati vagy a salgótarjáni kórház végzi, az
utóbbinak a tömegközlekedéssel történő elérése már több ember számára nehézségekbe ütközik.
Helyi szűréseket a háziorvos és a védőnő szervezi, alkalomszerűen, melyeknek propagandája hiányos.
A koragyermekkori kötelező szűrések a védőnői-és a háziorvosi szolgálat keretében biztosítottak.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A salgótarjáni Szent Lázár Kórház látja el a fekvőbeteg-rehabilitációs osztályt, a járóbeteg-, a pulmonológiai
és a gyermekrehabilitációt. Pásztón a Margit Kórházba költözik a jelenleg a kórházon kívül működő
tüdőgondozó. A balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet a pszichiátriai, az
addiktológiai és a neurológiai rehabilitációt látja el. A betegek számára elérhetővé válik a zenei, a sport-,
mozgás- és fizioterápia, emellett a járóbeteg-ellátás keretében a gyermekrehabilitációs ellátás alapjait is
megteremtik Balassagyarmaton.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A közétkeztetést az önkormányzat 2015. szeptember 1-től vállalkozásba adta át.
Az étkeztetést az EBM TRADE Kft. látja el. Ellátást biztosít az óvodások, az iskolások, a szociális étkezők
(leginkább idősek) részére, de lehetőség van vendégeknek is az ebédelésre.
A Napközi Konyha felújítási munkálatai elkészültek.
A külső felújítás, nyílászárók cseréje mellett teljesen megújításra került az étterem belseje, új bútorokkal,
falborítással, világítással. Az előtéri kézmosó, és más csatlakozó részek is felújításra kerültek.
Az intézmény betartja a gyermekétkeztetés szabályaira vonatkozó normákat.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen működő sportegyesületek:
- Rétság Városi Sport Egyesület
- Rétsági Judo Club
- Rétság Riders Team Szabadidő és Motorsport Egyesület
- Főnix Asztalitenisz Sportegyesület
- Árpád Sportlövő és Íjász Egyletet
- Extrém Légisport Egyesület
Szervezetten a Rétság Városi Sport Egyesület foglalkozik labdarúgó utánpótlás neveléssel több korosztály
számára.
A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő
2002-ben újjá alakult társadalmi szervezet.
Az egyesület a vonatkozó jogszabályok és az alapszabály, valamint a közgyűlés választott szerveinek
határozatai alapján elnökének irányításával végzi tevékenységét.
A szakosztályok létrehozása illetve megszüntetése az egyesület elnökségének hatáskörébe tartozik.
Az egyesület a Magyar Olimpiai Bizottság és az MLSz szakszövetségek alapszabályait magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
Az egyesület tagja lehet a sport területén működő érdekvédelmi szervezeteknek.
Az egyesület- céljainak megvalósítása érdekében- együttműködik a működési feltételeinek biztosításában
részt vállaló állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel valamint magánszemélyekkel.
Utánpótlásban egyesületük térségi szerepet tölt be. Hozzá tartozik kilenc csapat átfogó utánpótlásának
szervezése is. A tehetséges játékosok magasabb egyesületekhez való irányítása.
A kiírásoknak megfelelően torna rendszerben működnek. Több települési tornán is részt vesznek.
A megyéből több játékos már pályára lépett magasabb osztályokban is. Többek tagjai Magyar Nógrád
megyei Korosztályos Válogatottnak is.
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A Rétsági Judo Club Nógrád megye legnagyobb és legeredményesebb cselgáncs klubja.
1994-es fennállása óta sikert sikerre halmozott nem csak a hazai, hanem a nemzetközi versenyeken is.
Magyar bajnoka, dobogósai és helyezettjei is vannak. A klub több érmet is hazahozva szép eredményeket ért
el az ország legnagyobb városaiban megrendezett diákolimpiákon.
Az évente megjelenő országos tízes ranglistákon a Rétsági Judo Clubból mindig is sokan szerepelnek az
ország legjobbjai között. A magas színvonalú szakmai munka garanciáját az edzők személye jelenti.
Az Árpád Sportlövő és Íjász Egylet 1996 áprilisában alakult az alábbi céllal:
• Lehetőséget biztosítson a lövész és íjász sport megismerésére, a rendszeres edzésekre, a versenyeken
való indulásra, a szabadidő kulturált eltöltésére.
• Növelje a szabadidős sportban részvevők fizikai, pszichikai állóképességét, javítsa egészségi
állapotát.
• Segítse elő a fiatalok felkészülését a honvédelmi kötelezettség teljesítésére.
• A szigorú szabályok betartásával, fegyelmezett magatartásra, felelősségteljes gondolkodásra
neveljen.
• Működjön közre a környezet és természet védelmében.
• Nyújtson segítséget történelmi tradícióink megőrzéséhez, ápolásához.
• A város sportpalettáján új színfoltként jelenjen meg.
Az elmúlt években országos minősítő lőversenyt (pisztolyban, puskában), országos vadászíjász versenyt,
megyei akadályversenyt rendeztek, valamint több alkalommal vettek részt más klubok hasonló versenyein.
Az Extrém Légisport Egyesület Rétságon működik és reprezentálja Nógrád megye sárkányrepülő sportját
mind magyar, mind nemzetközi szinten. Működésünk kiterjed az egész ország területére, de elsősorban
Rétság és környékére. Az egyesület céljai és feladatai közé tartozik a megye és Rétság idegenforgalmának
növelése határon belül és azon kívül is. Az ultrakönnyű sportrepülés hagyományainak ápolása, a
sárkányrepülő tömegsport - mint környezetbarát légisport jellegének előmozdítása, népszerűsítése, kulturális
és sportigények kielégítése, pilóták képzése. Az AEDS, drogellenes, betegségmegőrző, gyógyító szociális
stb. alapítványok rendezvényeihez való csatlakozás. Tanfolyamok, szakmai előadások, összejövetelek,
rendezvények szervezése, kiemelten Európa térségének tagországain belül, azok részvételével. Kapcsolatok
felvétele más repülőklubokkal.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat a szociális alapellátások körében biztosítja az étkeztetést, valamint a házi segítségnyújtást.
A családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a nagyoroszi székhelyű Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat látja el.
Nógrád megyében az alábbi állami fenntartású szociális intézmények találhatók és érhetők el:
Fenntartó

Intézményi székhely

Intézményi telephely

Reménysugár Otthon
(2660 Balassagyarmat,
Szontagh Pál út 44.)
Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
(3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.)

Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
(3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.)

Reménysugár Otthon
( 2660 Balassagyarmat,
Szontagh Pál út 44.)

Ezüstfenyő Idősek
Otthona
(3078 Bátonyterenye,
Makarenkó út 24.)

Nyújtott szolgáltatás

fogyatékos személyek otthona

Reménysugár Otthon
Lakóotthona
(2660 Balassagyarmat,
Szontagh Pál út 44.)

fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

idősek otthona
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Ezüstfenyő Idősek
Otthona
(3078 Bátonyterenye,
Makarenkó út 24.)

Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
(3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.)

fogyatékos személyek otthonafogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye

HARMÓNIA
Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon
(2687 Bercel, Petőfi út 2.)

fogyatékos személyek otthona

HARMÓNIA
Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon
(2687 Bercel, Petőfi út 2.)

HARMÓNIA
Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon
telephelye
(2687 Bercel,
Kenderváros út 23.)

"Baglyaskő" Idősek
Otthona (3102
Salgótarján, Petőfi út 9294.)

"Baglyaskő" Idősek
Otthona
(3102 Salgótarján,
Petőfi út 92-94.)

fogyatékos személyek otthona, fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye, fogyatékos személyek ápológondozó célú lakóotthona

idősek otthona Időskorúak gondozóháza

Baglyaskő Idősek Otthona
telephelye
(3100 Salgótarján,
Füleki út 52.)

"Ipolypart" ÁpolóGondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet
(3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 71-73.)

Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
(3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.)

idősek otthona

Dr. Göllesz Viktor
Rehabilitációs Intézet és
Ápoló Gondozó Otthon
(2643 Diósjenő, Kastély)

Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
(3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.)

Nógrád Megyei
Intézményfenntartó Központ
(3100 Salgótarján, Rákóczi
út 36.)

Ezüstfenyő Idősek
Otthona Mizserfai
Telephelye
(3147 Mizserfa,
Május 1. út 82.)

idősek otthona

fogyatékos személyek otthona, pszichiátria betegek
otthona, szenvedélybetegek otthona

"Ipolypart" ÁpolóGondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet
(3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 71-73.)

"Ipolypart" ÁpolóGondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet
Lakóotthona
(3188 Ludányhalászi,
Kossuth út 17.)

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

"Ipolypart" ÁpolóGondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet
(3188 Ludányhalászi,
Rákóczi út 71-73.)

"Ipolypart" ÁpolóGondozó Otthon és
Rehabilitációs Intézet
Lakóotthona
(3188 Ludányhalászi,
Kossuth út 15.)

pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona

Balassagyarmat Város
Önkormányzata
(2660 Balassagyarmat,
Rákóczi fejedelem út 12.)

Szent Erzsébet Idősek
Otthona (2660
Balassagyarmat,
Markusovszky út 1.)

Étkeztetés, idősek klubja, idősek otthona, fogyatékos
személyek otthona,i dőskorúak gondozóháza és
fogyatékos személyek gondozóháza

Nógrádmegyer Község
Önkormányzata
(3132 Nógrádmegyer,
Petőfi út 79.)

Virágsziget Szociális
Központ
(3132 Nógrádmegyer,
Petőfi út 139.)

Étkeztetés, idősek klubja, idősek otthona
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Romhány Község
Önkormányzata
(2654 Romhány, Kossuth
Lajos út 63.)

Szociális Szolgáltató
Központ
(2654 Romhány,
Zrínyi út 2.)

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja,
időskorúak gondozóháza

Pásztói Kistérség Többcélú
Társulása
(3060 Pásztó, Kölcsey
Ferenc út 35.)

Területi Gondozási
Központ
(3060 Pásztó,
Sport út 4-6.)

falugondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, időskorúak gondozóháza, idősek otthona

Salgótarján Megyei Jogú
Város Önkormányzata
(3100 Salgótarján, Múzeum
tér 1.

Salgótarjáni Kistérség
Többcélú Társulása (3100
Salgótarján, Múzeum tér 1.)

Salgótarján Megyei Jogú
Város Egészségügyi
Szociális Központ
(3100 Salgótarján,
Füleki út 41.)

Női Átmeneti Szálló
(3100 Salgótarján,
Hősök út 35.)

étkeztetés (népkonyha)
hajléktalan személyek átmeneti szállása

Salgótarján Megyei Jogú
Város Egészségügyi
Szociális Központ
(3100 Salgótarján,
Füleki út 41.)

Férfi Átmeneti Szálló
(3100 Salgótarján,
Acálgyári út 61.)

hajléktalan személyek átmeneti szállása

Salgótarján Megyei Jogú
Város Egészségügyi
Szociális Központ
(3100 Salgótarján,
Füleki út 41.)

Félsziget Napközi- és
Lakóotthon
(3100 Salgótarján,
Forgách A. út 88.)

fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos
személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

Kistérségi Szociális és
Gyermekjóláti Szolgáltató
Központ
(3100 Salgótarján,
Füleki út 41.)

Kistérségi Szociális és
Gyermekjóláti Szolgáltató
Központ Idősek Otthona
(3121 Cered,
Rákóczi út 30.)

idősek otthona

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Nem releváns.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Nem releváns.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A települési önkormányzat képviselő-testületei nyilvánosak. Az ülések idejéről és napirendjéről a település
honlapján www.retsag.hu közzétett meghívó és a nyilvánosságra hozott előterjesztések útján értesül a
lakosság. A képviselő-testület évente egy alkalommal lakossági fórumot és szintén egy alkalommal
közmeghallgatást tart.
A lakossággal való kommunikáció működő csatornái még a település honlapja és a havonta megjelenő
közszolgálati lap, a Hangadó, mely ingyenes. A cél, hogy minél több olvasóhoz eljuttassa a város hivatalos
híreit, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár programismertetőit, továbbá tudósítson a Rétság életében
fontos rendezvényekről, eseményekről, hírekről. Szintén a lakossággal való kommunikációt segíti a Rétság
Televízió működtetése. A helyi műsorszolgáltató közvetíti a testületi üléseket, havonta a város eseményeiről
híradót készít. A híradóban megszólal egy-egy kiemelkedő területen illetékes szakértő, de bemutatásra
kerülnek azok a rétságiak is, akik az élet valamely területén jelentős, akár országos sikert értek el. A Rétság
Tv képújsága folyamatos tájékoztatást ad a lakosságnak közérdekű ügyekben.
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A településen működik a Városi Művelődési Központ és Könyvtár. Színháztermében időszakosan felnőtt és
gyermek színházi előadások folynak.
Foglalkoztató termeiben nyugdíjas, ifjúsági, gyermek hobby-klubok, kézműves műhely, táncstúdió, irodalmi
kör, fotókör, zenekarok stb. működnek.
Galériájában folyamatosan mutatkoznak be hivatásos művészek, de felkutatjuk a régióban, illetve a
városban alkotó amatőr művészeket is, lehetőséget teremtve bemutatkozásukra.
Folyamatosan angol kezdő és haladó, illetve német nyelvtanfolyamot és más szakmaszerző tanfolyamot
szerveznek. Korszerű nyelvi laboruk hozzájárul az oktatás sikeréhez.
Tíz számítógépből álló gépparkkal rendelkeznek, amin állami vizsgával záruló számítógép-kezelő, használó
tanfolyam folyik.
Hagyományosan szervezik a társadalmi ünnepeket. Szakmai és intézményi feltételeikkel segítik a társadalmi
civil és politikai szervezetek, intézmények igényeit. Találkozók és fórumok szervezésével, a Hangadó című
havi lap szerkesztésével, a Rétsági Évkönyv évenkénti megjelentetésével hozzájárulnak a helyi
információáramlás sokoldalúságához.
A millenniumi rendezvénysorozat keretén belül megvalósult helytörténeti gyűjtemény került kialakításra,
melynek anyaggyűjtési, feldolgozói munkáját az intézmény vállalta magára.
A könyvtárellátási szolgáltatásra a 45.000 kötetes könyvtárunk a könyvhöz köthető minden szolgáltatás teljes
kínálatával várja olvasóit. Gazdag kézikönyvtára, s a folyóirat-olvasó helybeni informálódásra nyújt
lehetőséget. Az állománygyarapításnál a legújabb információhordozók beszerzésére törekszünk.
Könyvtárközi kölcsönzéssel segítik azoknak, kik helyben nem található könyveket szeretnének
áttanulmányozni. Népszerű, gyakran igénybe vett szolgáltatásaik közé tartozik az internet-használat – az
eMagyarország hálózat részeként - , a faxolás és a fénymásolás.
A közösségi programokat a fentieken túl még, a nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek vagy egyéb
közösségek (pl. szülői munkaközösség) szervezik.
Az évente megrendezett hagyományteremtő programok:
• Vöröskeresztes Bál
• a Kereplő Néptánc Egyesület szezonális rendezvényei
• Majális
• Gyereknap
• Öregek Napja a Nyugdíjas klubok szervezésében
• Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében Nemzetiségi találkozó
• Szüreti mulatság és felvonulás
• Mindenki Karácsonya
• Iskolai, valamint óvodai rendezvények: farsangi bál, jótékonysági est
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Nem releváns.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az iskolai és óvodai szülői munkaközösség által rendezett jótékonysági bálon az iskola és az óvoda javára,
illetve a gyereknap megrendezéséhez a település vállalkozásai és magánszemélyei adtak adományokat.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2013. október 1-jétől folyamatosan két fő álláskereső
foglalkoztatását segítette elő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A tartós munkanélküliek száma
mondható, és emelkedést mutat.

magasnak 1. Folyamatos kapcsolattartás a munkaügyi
kirendeltséggel. Álláslehetőségek helyben történő
hirdetése (honlapon, hirdetőtáblán, családgondozó
útján).
2. Közmunkaprogramok továbbfolytatása, lehetőség
szerinti kibővítése.
Az általános iskolai végzettséggel sem rendelkező Tájékoztatás a felnőttoktatási lehetőségekről.
férfiak száma emelkedett.
2009-től kezdődően folyamatosan emelkedik a A családsegítő szolgálat bevonásával az érintettek
lakásfenntartási támogatásban részesülő családok tájékoztatása az adósságkezelési szolgáltatásról.
száma.
A helyi szűrések propagandája hiányos.
A helyi szűrések népszerűsítése.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
A hosszútávra visszanyúló demográfiai mutatók Rétság településen a lakónépesség számának lassú,
folyamatos csökkenését mutatják. A népességváltozás tényezőit elemző táblázat magyarázatot ad az okokra.
A természetes szaporodás alakulása sajnálatos módon megegyezik az országos adatokkal, a népesség
fogyását mutatja.
Az alábbi táblázatból jól megállapítható, hogy 2011-től kezdődően a természetes szaporodás mutatója
negatívvá vált, azaz az élve születések száma alulmaradt a halálozások számához viszonyítva.

Rétságon egy napközi otthonos óvoda található, amely 125 férőhelyet biztosít négy óvodai csoportban a 3-6
éves korúak részére. Gondozásukat és nevelésüket 8 óvodapedagógus és 4 dajka látja el. A rétsági
gyermekeken túl Tereskéről és Borsosberényből is járnak az óvodába gyermekek.
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

2
120

Óvodai férőhelyek száma

4

Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):

6:30-17:00

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

07.28-08.22

Személyi feltételek

8
8

Hiányzó
létszám
0
0

0

0

4

0

1,5

0

Fő

Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok száma

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

tanév
1-4
évfolyamon

5-8
1-4
összesen
évfolyamon
évfolyamon

5-8
összesen
évfolyamon

általános
iskolai
feladatellátási
helyek
száma

db

2010/2011

7

6

13

3

4

7

2

2011/2012

6

6

12

4

3

7

2

2012/2013

7

5

12

5

2

7

2

2013/2014

7

6

13

5

4

9

2

A Rétsági Általános Iskola két telephelyen, nyolc évfolyamon, párhuzamos osztályokban fogadja a település
és a környező települések gyermekeit.
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2013. január 1-jétől az általános iskolai ellátás állami fenntartásba került, működtetője a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ. Az általános iskolás korú gyermekek száma örvendetes módon emelkedik a
vizsgált évek tekintetében.
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola
1-4 évfolyamon
tanulók száma

Általános iskola
5-8 évfolyamon
tanulók száma

általános
iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

141

139

280

90

32,1%

2011/2012

125

135

260

96

36,9%

2012/2013

146

111

257

108 42,0%

2013/2014

139

127

266

112 42,1%

tanév

napközis
tanulók
száma

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
A veszélyeztetettség olyan, a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapot, mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését
gátolja vagy akadályozza. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére szolgáló
tevékenység a gyermekvédelem. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják.
A védelembe vétel hatósági intézkedés. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek
veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de
alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható a
járási gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi. A hatáskör 2013. január 1-től került a járási hivatalhoz.
Rétságon mind a védelembe vett, mind a veszélyeztetett gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
Megszűntetett esetek száma
védelembe vett 18 év
veszélyeztetett kiskorú
év
a 18 év alatti védelembe
alattiak száma
gyermekek száma
vettek közül
2008
8
n.a.
13
2009
0
n.a.
14
2010
8
n.a.
8
2011
4
n.a.
4
2012
3
n.a.
3
2013
n.a.
n.a.
n.a.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a jegyző hatáskörébe tartozik, a család egy főre
jutó havi jövedelmének és vagyoni helyzetének függvényében.
A kedvezményezett gyermek jogosult az ingyenes, vagy 50 %-ban támogatott étkezésre, évente 2 (augusztus
és november hónapban) alkalommal természetbeni juttatásra (Erzsébet utalvány 5.800 Ft értékben), ingyenes
tankönyvellátásra, és más jogszabályban előírt kedvezményre (pl. óvodáztatási támogatás, a család védett
közüzemi fogyasztó lesz, stb.)
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A táblázat adatai azt mutatják, hogy magas és egyre növekvő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma. A jogosultak többsége, nem a betegsége miatt részesül támogatásban, hanem a család
jövedelmi viszonyai, elégtelen életkörülményei miatt. Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben nem
részesül senki.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek
száma
Ebből
Ebből
Rendszeres
Kiegészítő
Rendkívüli
tartósan
tartósan
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
beteg
beteg
év kedvezményben
kedvezményben
kedvezményben
fogyatékos
fogyatékos
részesítettek
részesítettek
részesítettek
gyermekek
gyermekek
száma
száma
száma
száma
száma
2008
115
n.a.
0
n.a
n.a.
2009
125
n.a.
0
n.a
n.a.
2010
141
n.a.
0
n.a
n.a.
2011
139
n.a.
0
n.a
39
2012
151
n.a.
0
n.a
25
2013
130
n.a.
0
n.a
49
2014
136
n.a.
0
n.a
26
2015
105
n.a.
0
n.a
0

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Rétság Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. február 27-én megalkotta a szociális ellátásokról
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét, mely részletesen tartalmazza az igényelhető támogatások
típusait, jogosultsági feltételeit.
Gyermeknevelési települési támogatás
Gyermeknevelési települési támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a gyermeket gondozó család
időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
Gyermeknevelési települési támogatásban részesíthető az a gyermek:
a) akinek a megélhetését a betegsége miatt szükséges eseti gyógyszerköltség megfizetése veszélyezteti,
b) aki a beiskolázás többletköltségeit megfizetni nem tudja,
c) aki egyéb, külön méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül.
Gyermeknevelési települési támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor
állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
a) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 180 %-át.
Gyermeknevelési települési támogatás esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között állapíthatómeg. Különös
méltánylást érdemlő esetben gyermeknevelési önkormányzati segélyként maximum 10.000 Ft adható.
Gyermeknevelési települési támogatás készpénzben, vagy más módon – tanszer, tankönyv, gyógyszer
megvásárlásával stb. – is nyújtható.
A Szociális Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, baleset és elemi kár esetén a meghatározott
jövedelem – és összeghatártól eltérhet.
A településen csökken a támogatásban részesített gyermekek száma.

év

Rendkívüli gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek száma

2008

n.a.

2009

n.a.

2010

n.a.

2011

39

2012

25

2013

49

39

2014

26

2015

0

Az óvodáztatási támogatás 2009-ben került bevezetésre. A támogatásra az a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek jogosult, aki igazoltan rendszeresen jár óvodába, mely támogatás 2015. októberében megszűnt.

év

Óvodáztatási támogatásban részesülők
száma

2008

n.a.

2009

n.a.

2010

n.a.

2011

6

2012

8

2013

7

2014

6

2015

4

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása estén a halmozottan hátrányos helyzetű óvodás
gyermekek és az 1-8 évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 50 %-os térítési díj
ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. 50 %-os mértékű támogatásra jogosult továbbá a tartósan
beteg, vagy fogyatékos és a három, vagy több gyermekes családban élő tanuló is.
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
mértékű
étkezésben
kedvezményes
résztvevők
étkezésre jogosultak
száma iskola
száma 1-13.
1-8. évfolyam
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők száma

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

2008

33

35

35

146

n.a.

n.a.

2009

21

63

30

146

n.a.

n.a.

2010

29

64

32

137

n.a.

n.a.

2011

30

67

27

139

6

n.a.

2012

25

68

30

134

8

n.a.

2013

30

59

32

147

7

n.a.

Rétság városában a 2012/2013-as tanévben 30 gyermek részesült 50 %-os étkezési támogatásban és 68
gyermek étkezik ingyenesen. Összességében 98 gyermek részesül kedvezményes étkezésben, ami a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közel 54 %-a, a 0-14 éves korosztálynak pedig közel
59 %-a.
A nyári gyermekétkeztetést az állam a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számának
arányában támogatja. Célja, hogy a nyári szünidőben is rendszeresen jussanak meleg ételhez a rászoruló
gyermekek. Az ellátás biztosítása nem kötelező, az önkormányzatok igényelhetik a támogatást, 2011-től saját
forrással történő kiegészítés mellett.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nem releváns.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nem releváns.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)
A védőnői feladatokat 2012. évtől egy védőnő látja el. A védőnői tanácsadó helyiség megfelelően felszerelt,
akadálymentesített, a Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központban található a gyermekorvosi rendelővel együtt.
Az iskola-egészségügyi ellátást a gyermekorvos és a védőnő végzi.
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma
év

védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2008

2

228

2009

2

224

2010

2

212

2011
2012
2013
2014
2015

2
2
2
2
2

210
413
n.a.
n.a.
n.a.

b)
gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A településen egy házi gyermekorvos látja el a szolgálatot.
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek részére
gyermekek részére
év
szervezett háziorvosi
tervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
szolgálatok száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

2008

0

3

1

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0
0
0
0
0
0
0

3
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A kisgyermekkori nevelésre való intézményi felkészülés során fontos, hogy pontos adatok álljanak
rendelkezésre. Az ellátási igények felmérése és nyilvántartása komoly együttműködést igényel az
egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatók között.
Rétság településen ezen a területen nem jellemzőek a hiányosságok vagy az együttműködési nehézségek.
Nyilvántartással rendelkezik a védőnő, és az óvoda. A rászorultak felderítésében segítséget nyújt a
gyermekjóléti szolgálat is.
Pedagógiai szakszolgálat és fejlesztő felkészítés, illetve nevelési tanácsadó, legközelebb Balassagyarmaton,
illetve Nógrád megye területén még Pásztón van.
d) gyermekjóléti alapellátás
Rétság Város Önkormányzata pénzbeli és természetbeni ellátásokon túl, a személyes gondoskodás keretében
a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. A családsegítést és a
gyermekjóléti szolgáltatást a Nagyoroszi székhelyű Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat látja el.
A gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő étkeztetést
kell megszervezni, azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói, a munkavégzésük,
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munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Rétság településen ezt az alapellátást az óvodában és az iskolai napközi otthonban, illetve az általános iskolai
menzai ellátás keretében lehet igénybe venni.
e) gyermekvédelem
A gyermekvédelem helyben biztosított alapellátási formái az előző pontokban részletesen kerültek kifejtésre
és jellemzésre.
2013. január 1-től a járási hivatalok létrehozásával a gyermekvédelem hatósági jogkörei is átalakultak, de
nem csökken a helyben végzendő feladatok jelentősége és fontossága, ami elsősorban a preventív
feladatokban nyilvánul meg.
A veszélyeztetett gyermekek feltárása és a helyzet kezelése a jelzőrendszer minden tagjának az
együttműködését igényli.
A településen a rendszer jól működik, szoros kapcsolatban működik együtt a családgondozó, a védőnő, az
óvoda és iskolavezető, a háziorvos és a hatóságok.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Nógrád Megyei gyermek-és lakásotthonok, nevelőszülői hálózat, külső férőhelyek, gyermekvédelmi
szakszolgálat:

Sz

Gyermekotthon
neve

forma

öss
z.
fér
őhel
y

Székhely
címe

1.

Gyermekvédelmi
Központ (TGYSZ)

3100
Salgótarján
több formát
Ruhagyári út
magába
128
9.
foglal
Tel/fax:32/43
0-855

2.

Jövőért

lakásotthon

3.

4.

Ábel

Szivárvány

lakásotthon

lakásotthon

Magasab
b vezető

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

12

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

12

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

12

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

5.

Ipolyparti Fészek

lakásotthon

12

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

6.

Vadvirág

lakásotthon

12

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

7.

Fészek

befogadó
gyermekotth
on

12

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

12

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

8.

Biztos
Kiút
utógondozó
Gyermekotthon
csoport
Utógondozó
Csoportja

Telephelyek,
Intézményegységek
otthonvezetői

e-mail

mgyvk@mgyvk.h
u

-

A
Telephely,
gyermekotthon
Intézményegységek címe
fenntartója

-

3100 Salgótarján
Vernyikné Fekete
Móricz
Zs.
út
Erika
Tel.:32/431-874
otthonvezető
M.: 30/371-6252
3078
Bátonyterenye
Kókai Lajosné
Csokonai út 7.
otthonvezető
Tel.:32/350-428

Nógrád Megyei
Önkormányzat

2. Nógrád Megyei
Önkormányzat

Nógrád Megyei
Önkormányzat

3078
Bátonyterenye
Nógrád Megyei
Bajnócziné Bogdán
Határ
út
7.
Önkormányzat
Erika otthonvezető
Tel.:32/351-063
M.: 20/423-3408
2660
Gáborikné
Török Balassagyarmat
Nógrád Megyei
Munkás
út
2.
Krisztina
Önkormányzat
otthonvezető
Tel.:35/300-184
30/652-5514
3073
Tar
Nógrád Megyei
Forró Edina
Szondy
út
140.
Önkormányzat
otthonvezető
Tel.:32/470-708
M.: 70/550-7966
3100
Salgótarján
Nógrád Megyei
Toldi Mónika
Ruhagyári
út
9.
Önkormányzat
otthonvezető
Tel.:32/430-855
M.: 70/5019566
3142
Horváth-Moón
Mátraszele
Nógrád Megyei
Gáborvölgy
út
31.
István
Önkormányzat
Tel.:32/340-166
otthonvezető
M.: 20/4359177
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9.

Biztos
Kiút
speciális
Gyermekotthon
csoport
Speciális Csoportja

10 TGYSZ
.
férőhely

utógondozói
külső
ellátást
biztosít

11 Reménysugár
.
Otthon

12
.

13

14

15

Nm-i
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
és
Gyermekotthon
(Pásztói
Gyermekotthon)
Nm-i
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
és
Gyermekotthon
(Szátoki
Gyermekotthon)
Nm-i
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
és
Gyermekotthon
(Szátoki
Gyermekotthon)
Nm-i
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani
Intézmény
és
Gyermekotthon
(Szátoki
Gyermekotthon –
külső férőhely)

16 Nevelőszülői
.
hálózat

gyermekotth
on
anyaotthon

8

3100
Salgótarján,
Ruhagyári út
13
9.
Tel.:32/430855
2660
Balassagyarm
16+ at Szontágh
10 Pál út 44.
Tel/fax::35/30
0-004

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

3162
Horváth-Moón
Ságújfalu
István otthonvezető
Kossuth
út
Tel.:32/402-224

Fülöpné
Gálik
Erika
igazgató

Szappan Zsuzsanna
elhelyezési
3078 Bátonyterenye,
csoportvezető
Makarenkó út 24.

Dr. Fehér
Edit
remenysugar@xm
ail.
Juhász Judit
Igazgató
profinter.hu
otthonvezető

20

3060 Pásztó
Fő út 138.
Koós
Tel:32/460Istvánné
699
igazgató
Fax: 32/460642

20

3060 Pásztó
Fő út 138.
Koós
Tel:32/460Istvánné
699
igazgató
Fax:32/460642

16

3060 Pásztó
Fő út 138. Koós
Istvánné
Tel:32/460igazgató
699
Fax:32/460642

utógondozást
biztosít

8

3060 Pásztó
Fő út 138.
Koós
Tel:32/460Istvánné
699
igazgató
Fax:32/460642

-

3100
Salgótarján
Ruhagyári út
161 9.
Tel:32/430855
32/430-457

többcélú
közoktatási
intézmény

többcélú
közoktatási
intézmény

többcélú
közoktatási
intézmény

Fülöpné
Gálik
Erika
Igazgató

pedszakszolg@x
mail.profinter.hu

Nógrád Megyei
16. Önkormányzat

Nógrád Megyei
Önkormányzat

2660 Balassagyarmat
Nógrád Megyei
Szontágh Pál út 44.
Önkormányzat
Tel/fax::35/300-004

3060 Pásztó,
Címerné Domonkos
Fő
út
Mária
Tel:32/460-699
otthonvezető
Fax:32/460-345

138. Nógrád Megyei
Önkormányzat

2656 Szátok,
Kossuth
út
106-108.
Péter Tel:35/559-010, 35/549- Nógrád Megyei
szazszorszep@xm Antalné
Önkormányzat
ail. profinter.hu
024
Melinda
Fax:35/359-307
otthonvezető

Antalné
Péter 2656 Szátok,
Melinda
Kossuth út 70.
otthonvezető

Nógrád Megyei
Önkormányzat

Antalné
Péter 2660 Balassagyarmat,
Mészáros L. út 25.
Melinda
otthonvezető

Nógrád Megyei
Önkormányzat

Mártáné
Huszár
Rita
nevelőszülői hálózat
vezető

3100
Salgótarján
Ruhagyári út 9.
Nógrád Megyei
Önkormányzat
Tel:32/430-855
32/430-457

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A gyermekek részére az iskola keretein belül nyílik lehetőség a szabadidős sportolási lehetőségekre. Az
iskolánkban több év óta meghonosodott a kézilabda, valamint a szivacskézilabda is. A tanulók kedvelik,
szívesen vesznek részt versenyeken. A több éves felkészítő munka és a folyamatos sportolás nemcsak kedvet
csinál a fiataloknak a játékhoz, hanem eredményt is hoz.
Szervezetten a Rétság Városi Sport Egyesület foglalkozik labdarúgó utánpótlás neveléssel több korosztály
számára.
A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő
2002-ben újjá alakult társadalmi szervezet.
Az egyesület a vonatkozó jogszabályok és az alapszabály, valamint a közgyűlés választott szerveinek
határozatai alapján elnökének irányításával végzi tevékenységét.
A szakosztályok létrehozása illetve megszüntetése az egyesület elnökségének hatáskörébe tartozik.
Az egyesület a Magyar Olimpiai Bizottság és az MLSz szakszövetségek alapszabályait magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
Az egyesület tagja lehet a sport területén működő érdekvédelmi szervezeteknek.
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Az egyesület- céljainak megvalósítása érdekében- együttműködik a működési feltételeinek biztosításában
részt vállaló állami, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel valamint magánszemélyekkel.
Utánpótlásban egyesületük térségi szerepet tölt be. Hozzá tartozik kilenc csapat átfogó utánpótlásának
szervezése is. A tehetséges játékosok magasabb egyesületekhez való irányítása.
A kiírásoknak megfelelően torna rendszerben működnek. Több települési tornán is részt vesznek.
A megyéből több játékos is már pályára lépett magasabb osztályokban is. Többek tagjai Magyar Nógrád
megyei Korosztályos Válogatottnak is.
A Rétsági Judo Club Nógrád megye legnagyobb és legeredményesebb cselgáncs klubja.
1994-es fennállása óta sikert sikerre halmozott nem csak a hazai, hanem a nemzetközi versenyeken is. Van
magyar bajnoka, dobogósai és helyezettjei. Több érmet is hazahozva szép eredményeket ért el az ország
legnagyobb városaiban megrendezett diákolimpiákon.
Az évente megjelenő országos tízes ranglistákon a Rétsági Judo Clubból mindig is sokan szerepelnek az
ország legjobbjai között. A magas színvonalú szakmai munka garanciáját az edzők személye jelenti.
Szünidős programok nincsenek, e téren hiányosságok mutatkoznak.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Gyermekétkeztetés intézményi keretek között az óvodában és az általános iskolában van. A közétkeztetést az
önkormányzat 2015. szeptember 1-től vállalkozásba adta át. Az étkeztetést az EBM TRADE Kft. látja el.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

Ingyenes
50 százalékos mértékű
étkezésben
Ingyenes tankönyvIngyenes étkezésben
kedvezményes
résztvevők száma
ellátásban részesülők
résztvevők száma óvoda
étkezésre jogosultak
iskola 1-8.
száma
száma 1-13. évfolyam
évfolyam

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

2008

33

35

35

146

n.a.

n.a.

2009

21

63

30

146

n.a.

33

2010

29

64

32

137

n.a.

27

2011

30

67

27

139

6

2012

25

68

30

134

8

0

2013

30

59

32

147

7

0

0

A táblázat számai azt mutatják, hogy az intézményekben egyre több gyermek jogosult az ingyenes étkezésre.
Ingyenes étkezésre az jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A nyári gyermekétkeztetés 2011-től megszűnt a településen. 2009-ben 33 , 2010-ben 27 gyermek részére
tudtunk biztosítani 54 napra meleg élelmet.
Ingyenes tankönyvre jogosult, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül; tartósan beteg, vagy
fogyatékos; három, vagy több gyermekes családban él. Továbbá az a nagykorú tanuló is, aki saját jogán
iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan
és súlyosan akadályozott.
A rétsági általános iskolában az ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma is igen magas. 2010-ben a
tanulók 48,9 %, 2011-ben 53,4 %, 2012-ben 52,1 %, 2013-ban 55,2 %- részesült ingyenes tankönyvben.
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Nem releváns.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Nem releváns.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2013. szeptember
1-jétől szabályozza a korábban a közoktatási törvényben meghatározott fogalmakat. A jogszabály
értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és
nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
- a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként nyilvántartott személy,
- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a
településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges
feltételek.
Halmozottan hátrányos helyzetű
- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki
esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
- a nevelésbe vett gyermek,
- az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
2012. október
Település Óvodás korú 2H Óvodás korú 3H Alapfokú 2H Alapfokú 3H Középfokú 2H Középfokú 3H
Rétság

27

0

67

14

37

0

2013. január
Település Óvodás korú 2H Óvodás korú 3H Alapfokú 2H Alapfokú 3H Középfokú 2H Középfokú 3H
Rétság

27

0

72

14

39

0

2013. október
Település Óvodás korú 2H Óvodás korú 3H Alapfokú 2H Alapfokú 3H Középfokú 2H Középfokú 3H
Rétság

26

5

54

10

23

4

A fenti táblázatból kitűnik, hogy Rétságon a hátrányos helyzetű óvodások száma 2012-2013. évben nem
változott, míg az általános iskolásoké 2013. januárjában megemelkedett, majd 2013. októberére a
korábbihoz képest is lecsökkent. A középfokú oktatásban ez az adat ugyancsak 2013. októberében
tapasztalható nagymértékű csökkenés.
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
A település óvodájában egy fő gyógypedagógus heti két alkalommal, egy fő logopédus és egy fő fejlesztő
pedagógus naponta, a pszichológus pedig alkalmanként látja el a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő
szolgáltatásokat.
Az általános iskolában 3 fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus heti egy alkalommal foglalkozik az érintett
gyermekekkel. Iskolapszichológus nincs.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között
és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nem releváns.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Nem releváns.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Nem releváns.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas és egyre növekvő a rendszeres A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma. felülvizsgálata, a szülők tájékoztatása a 2013.
szeptember
1-jétől
hatályba
lépett
jogszabályváltozásról.
Szünidős programok nincsenek a településen.
Igényfelmérés a szünidei programokra vonatkozóan.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
Magyarország Alaptörvényének XV. Cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket,
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális és
kulturális jog tekintetében.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy „a munkaviszonnyal,
így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A
munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét,
mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést,
tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.”
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény fogalmazza
meg a követlen és közvetetett hátrányos megkülönböztetés fogalmát, és védett tulajdonságként nevezi meg a
nemet, a családi állapotot, az anyaságot és a terhességet is.
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Munkavállalási korúak száma
férfiak
1007
898
1094
1086
1067
n.a

nők
1095
1076
1069
1159
1035
n.a

Foglalkoztatottak
férfiak
566
530
546
571
n.a.
n.a.

nők
618
570
581
661
n.a.
n.a.

Munkanélküliek
férfiak
90
132
107
107
131
n.a

nők
80
111
91
90
109
n.a

A településen a férfi és női foglalkoztatottak tekintetében megfigyelhető, hogy magasabb a nőké, a
munkanélküli nők száma pedig alacsonyabb, mint a férfiaké. 2011-ben mindkét nem esetében
megemelkedett a foglalkoztatottság.

A tartós munkanélküli nők száma 2010-ben csökkent, majd 2012-ben ismét visszatért a 2009. évi
állapothoz. Arányuk az aktív korú nők számához viszonyítva magas, 67 %.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Helyben nincsenek kifejezetten a nők részére kiírt programok. A Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége szervez különböző képzési programokat, melyek elérhetőek a településünkön élő
munkanélküli nők számára.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15-X éves legalább
15 éves és idősebb lakosság
általános iskolai végzettséggel nem
általános iskolát végzettek
száma összesen
rendelkezők 15-x évesek száma
száma
év

2001
2011

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő
2449
2463

fő
1279
1263

fő
1170
1200

fő
2320
2348

fő
1188
1207

fő
1132
1141

Összesen
fő
129
115

nő

férfi

%
fő
%
fő
%
5,3% 91 7,1% 38 3,2%
4,7% 56 4,4% 59 4,9%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező nők száma mind 2001-ben jóval meghaladta a férfiak
számát. Ez a különbség 2011-re jelentős mértékben csökkent, számuk mindkét nem esetében csaknem
azonos (4,4 illetve 4,9 %).
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Nem releváns.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)
Rétságon működik óvoda és iskolai napközi otthon is, melyek biztosítják a 3-14 éves korosztály napközbeni
ellátását. A két intézményben férőhely hiány nincs, ezért az intézménybe jelentkezők közül elutasítani senkit
sem kellett.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői szolgálat szakmai munkájában jelenik meg. A
védőnő napi kapcsolatot tart a családgondozóval, együttműködésük során felderítik a szociálisan nehéz
helyzetben élő családokat, a várandós anyákra és gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A leendő
szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg,
beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások
megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében.
Helyi tapasztalataink szerint egyre növekszik a fiatalkorú várandós anyák száma, ami a családtervezéssel
kapcsolatos tudás-és, tájékozottságbeli hiányosságokra utal.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A vizsgálandó területtel kapcsolatosan nem rendelkezünk adatokkal. A működő jelzőrendszeren keresztül
nem érkeznek ilyen tárgyú információk.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A településhez legközelebb lévő krízishelyzetben igénybe vehető gyermek-és anyaotthon a balassagyarmati
Reménysugár Otthon, mely Balassagyarmat Szontágh P. út 44. szám alatt található.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben (képviselők, intézményvezetők)
A nők közéletben való részvételének fontos szerepe van. Szemléletmódjuk és ítélőképességük más
szemszögből világítja meg a döntésre váró kérdéseket, más megítélésben vizsgálják a megoldásra váró
problémákat, helyzeteket, sok esetben érzelmi oldalról is érzékenyebben viszonyulnak egy – egy kérdéshez.
Nem utolsó sorban pedig képviselik és érvényesítik saját nemük érdekeit.
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A települési önkormányzat képviselő-testületének jelenleg nincsen női tagja. A Szociális Bizottságban két nő
dolgozik külsős bizottsági tagként, valamint a Városüzemeltetési és Pénzügyi Bizottságban három nő
dolgozik szintén külsős bizottsági tagként.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Nem releváns.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A tartós munkanélküli nők száma magas: 67 %.
Egyre növekszik a fiatalkorú várandós anyák száma.

fejlesztési lehetőségek
A munkanélküliség okainak feltárása a családsegítő
szolgálat segítségével.
Előadások, programok szervezése az általános iskola
7-8. osztályában és a már az általános iskolából
kikerült fiatalkorúak körében.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak
összes nyugdíjas
ellátásban részesülő nők száma
száma
2008
192
282
474
2009
203
274
477
2010
216
276
492
2011
185
287
472
2012
196
299
495
2013

n.a.

n.a.

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a nyugdíjas korú nők száma a vizsgált évek tekintetében
mindvégig meghaladta a férfiakét, 2011-től kezdődően pedig emelkedő tendenciát mutat.
A település – sok más magyar településhez hasonlóan – elöregedő, öregedési indexe fokozatosan növekszik.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008 2009 2010
2011
2012
nyilvántartott álláskeresők száma
fő
összesen
56-60 év
61 év felett

fő

170

243

198

197

240

7

20

17

20

32

8,2%

8,6%

10,2%

13,3%

0

0

0

1

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

% 4,1%
fő

1

% 0,6%

2013

n.a.
n.a.

Az 55 év feletti regisztrált álláskeresők száma fokozatosan növekszik, 2012-ben már elérte a 13,3 %-ot. A
nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.
Az álláskeresési segély feltételeit a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.
évi IV. törvény határozza meg.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A nyugdíjasok közintézményekben való foglalkoztatása nem jellemző a településen. A nyugdíjasok
foglalkoztatását támogató, kifejezetten a részükre kiírt munkaerő-piaci programok a településen nem
jellemzőek.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az idősek háziorvosi ellátása a Rétsági Járóbeteg Szakellátó Központban található háziorvosi rendelőkben
biztosított a településen. A mozgásukban korlátozott idős embereket otthonukban is látogatja a háziorvos. A
krónikus betegségek tüneteinek kezelésre szolgáló gyógyszerek felírása a háziorvosi rendelőkben általában
erre a célra megjelölt időpontban az történik.
Azoknak az időskorúaknak, akik nem tudják felkeresni a rendelőt, telefonos jelzésre az ápolónők, vagy a
házi gondozó juttatja el a receptet, illetve vásárolja meg a gyógyszert.
Az egészségügyi szakellátások a Rétsági Járóbeteg Szakellátó Központban, illetve Balassagyarmaton és
Vácon vehetők igénybe.
Az önkormányzat az időskorúak részére házi segítségnyújtást és étkeztetést biztosít. Jelenleg két fő
házigondozó látja el a településen a házi segítségnyújtást, Ők az Önkormányzat alkalmazottjai.
Az ebédet igény szerint a házigondozó, illetve a Napközi Konyha munkatársai házhoz szállítja az idős
embereknek. A Napközi Konyha által történő kiszállítás esetén az étel ára szállítási díjat is tartalmaz. Az
ebéd a Napközi Konyha éttermében is elfogyasztható, vagy személyesen is elszállítható.
Az étkezés hétvégén és ünnepnapokon nem biztosított, felmérések szerint igény sem mutatkozik. Évente
kb. két hétre a konyhán a karbantartási munkák miatt leállás van.
A településen jelenleg idősek nappali ellátása nincs.
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen jelenleg két idősek klubja működik, a Városi Nyugdíjas Klub, valamit a Hunyadi János
Nyugállományúak Klubja. A kluboknak már hagyományává váltak a rendszeres kulturális programok
megrendezése, mint például a Nőnapi rendezvény, idősek találkozója. Ilyenkor műsorral, köszöntővel és
süteménnyel kedveskednek az időseknek.
A klubok tagjai rendszeresen összejárnak, együtt beszélgetnek, információt cserélnek, ünnepelnek, és
rendszeres kirándulásokat szerveznek. Lelkes résztvevőik a városi Majálison megrendezett főzőversenynek
is.
c) idősek informatikai jártassága
Nem releváns.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Kifejezetten az idősek sajátos igényeinek kielégítését, védelmét célzó programok nem jellemzőek a
településen.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A nyugdíjas korú nők száma meghaladja a férfiakét.

1. A családsegítő szolgálat és a nyugdíjasklub
bevonásával az egyedülálló időskorú nők
segítségadására vonatkozó igényeinek felmérése.
2. Az igények függvényében a segítségadás
megszervezése a családsegítő szolgálat és a
nyugdíjasklub, valamint önkéntesek bevonásával.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
(továbbiakban Fot.) kimondja, hogy „a fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú
tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán
nem képesek élni. „
Meghatározza a fogyatékos személy fogalmát, mi szerint „fogyatékos személy: az, aki érzékszervi - így
különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem
birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a
társadalmi életben való aktív részvétel során;”
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A Fot. 15- 16 §-a fogyatékos személyek foglalkoztatásának szabályait határozza meg.
„A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A
foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a
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munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a
fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára
speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A védett
munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.”
Rétságon 2009. óta a Főkefe Nonprofit Kft. foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállakat.
Az 1949-ben alapított Főkefe legfontosabb célkitűzése a megalapítás óta változatlan: megváltozott
munkaképességű dolgozók foglalkoztatása.
A Főkefe alaptevékenységi köre ma is a - hagyományosan elsősorban vakok által végzett - kefe-, és
seprűgyártás, amelyet a cég neve is tükröz. A kefe termékeken kívül társaságunk számos más élőmunkaigényes finommechanikai terméket is gyárt, illetve bérmunkában végez különböző összeszerelési, válogatási,
csomagolási feladatokat partnerei számára.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem releváns.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelének az Önkormányzat szociális alapellátásai - házi
segítségnyújtás – segítik, kifejezetten a fogyatékkal élők számára létesített intézmény nem működik a
településen.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény értelmében „megváltozott munkaképességű akinek az egészségi állapota a rehabilitációs
hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű.”
A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere 2008. január 1-jével jelentős mértékben
átalakult. Bevezetésre került az egészségkárosodás mértékének vizsgálatán alapuló új minősítési rend, illetve
egy új ellátás, a rehabilitációs járadék. Az ellátások közötti összhang megteremtése érdekében 2008. január
1-jétől módosult a megváltozott munkaképességen alapuló egyéb szociális ellátások szabályozása is. Az
átalakítás a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék és a bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka szabályozását érinti. Átmeneti járadékra és rendszeres szociális járadékra az a személy jogosult,
akinek legalább 40%-os mértékű egészségkárosodása a keresőtevékenység folytatásának időtartama alatt.
A fogyatékkal élő személyeket megillető pénzbeli és természetbeni ellátási formák:
‐ fogyatékossági támogatás: a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, a
fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás;
‐ rokkantsági járadék: a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt
meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátásban, balesti nyugellátásban nem
részesülő fogyatékossággal elő személy részére járó havi pénzbeli juttatás;
‐ közlekedési kedvezmény: a súlyosan mozgáskorlátozott személy szerzésre és átalakítási támogatásra való
jogosultsága;
‐ parkolási igazolvány;
‐ alap és szakosított ellátások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás,
ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények,
fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon.)
Rétság Város Önkormányzata a fogyatékkal élő személyek részére biztosítja a szociális alapellátásokat, így
az étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.
Igen/nem

Lift

Vakvezető sáv

Mozgáskorlátozottak részére
mosdó

Rámpa

alapfok

van

van

van

van

nincs

van

nincs

nincs

középfok

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

felsőfok

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

fekvőbeteg
ellátás

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

járó beteg
szakellátás

van

van

van

van

nincs

nincs

nincs

alapellátás

van

van

van

van

nincs

nincs

nincs

kulturális, művelődési intézmények

nincs

nincs

van

van

nincs

nincs

nincs

nincs

önkormányzati, közigazgatási
intézmény

van

van

van

van

nincs

van

van

nincs

oktatási
intézmények

egészségügyi
intézmények

Hangos Indukciós Tapintható Jelnyelvi
tájékoztatás hurok információ segítség

van

van

Rétság Város Önkormányzatának intézményei a fogorvosi rendelő kivételével akadálymentésítve vannak.
Akadálymentesített az iskola, az óvoda, a Járóbeteg Szakellátó Központ, valamint az abban működő
háziorvosi rendelők, védőnői tanácsadó és a polgármesteri hivatal épülete.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A fogyatékkal élő személyek közszolgáltatásokhoz, a kulturális és sportrendezvényekhez való hozzáférését
az akadálymentesített közintézmények biztosítják. A lakóépületek a családban élők szükségleteinek
megfelelő mértékben akadálymentesítettek, ezekről konkrét információkkal nem rendelkezünk.
A településen lévő üzletek (élelmiszerboltok, italboltok, posta, bank, gyógyszertár) többségében
akadálymentesítettek.
b) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nem rendelkezünk adatokkal ezzel kapcsolatosan.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A település közösségi közlekedését szolgáló járdák felújítása folyamatos. A felújított járdák alkalmasak a
fogyatékkal élők közlekedésére.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Nem releváns.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
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Nem releváns.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A fogorvosi rendelő nincs akadálymentesítve.

fejlesztési lehetőségek
Pályázati támogatással
megvalósítása.

az

akadálymentesítés

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Rétság Város Önkormányzata pályázatok útján, valamint a Képviselő-testülethez érkező megkeresések útján
támogatja a helyi önszerveződő csoportokat és civil szervezeteket. Minden csoportról és szervezetről
elmondható, hogy valamilyen formában, kevesebb vagy több érintettséggel kapcsolódik az esélyegyenlőség
Kiemelt célcsoportjaihoz.
A településen működő csoportok, civil szervezetek:
- Városi Nyugdíjas Klub - szüreti rendezvény
- Hunyadi János Nyugállományúak Klubja
- Kereplő Néptánc Együttes – Kulturális rendezvények, Néptánc tábor
- Zúgófa Néptánc Együttes
- Kilátó Kulturális Egyesület (gyermeknap, véradás, traktor derby és palacsintafesztivál, hubertus lovaglás,
helloween, mikulás, karácsony
- Rétsági Árpád Egylet - Történelmi Militari és Bűnmegelőzési tábor
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Rétság Város Önkormányzata partneri kapcsolatot épít ki a két nemzetiségi önkormányzattal. Az
együttműködés leginkább a települési rendezvények megvalósításában nyilvánul meg.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Rétság Város Önkormányzata régmúltra tekint vissza Bánk és Tolmács községek önkormányzataival való
partnerség területén.
A három önkormányzat közösen tartott és részben még a mai napig is tart fenn egészségügyi szolgáltatásokat
(felnőtt háziorvosi szolgálat, házi gyermekorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, fogászat)
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata és Rétság Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata működik. Rétság Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata az álláskeresők
foglalkoztatását segítette elő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. Rétság Város Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzata a város kulturális életének gazdagítását szolgálja, elsősorban a gyermekek és
idősek bevonásával.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen működő sportegyesületek a gyermekek számára betekintés engednek a szervezet
tevékenységébe, és teret engednek a gyermekeknek a szervezetben való részvételre is.
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A településen működő for-profit szereplők a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában leginkább a
foglalkoztatási területen vállalnak szerepet. Ma már jogszabályi előírások védik, és programok támogatják a
megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők foglalkoztatását.
Szintén kedvezményeket nyújtó programokkal ösztönzi a munkaadókat az állam a pályakezdők és az 55 év
felettiek foglalkoztatására.
A Kormány a Munkahelyvédelmi Akciótervében a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű
munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése érdekében
szociális hozzájárulási adókedvezményt biztosít. 2013. január 1-től új kedvezmények vehetők igénybe a 25
év alatti munkavállalók után, az 55 év feletti munkavállalók után, a nem szakképzett munkavállalók után, a
tartósan álláskeresők után és a kisgyermekes munkavállalók után. Az akció nemcsak az új alkalmazottakra,
hanem a már foglalkoztatottakra is érvényes, ezért a program a foglalkoztatottak megtartását és az új
dolgozók felvételét egyaránt segíti.
A helyi kedvezményes foglalkoztatásról nincsenek számszerű adataink.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséhez adatokat, információkat gyűjtöttünk elsősorban a testületi
üléseik jegyzőkönyvéből.
Adatokat kértünk az önkormányzati intézmények vezetőitől, az önkormányzati hivatal ügyintézőitől, a
köznevelési intézmények vezetőitől és a családgondozótól.
A HEP-et a képviselő-testület általi elfogadás előtt a település honlapján véleményezésre bocsátjuk az
adatszolgáltatók és a lakosság körében. A HEP-et megvitató és elfogadó képviselő-testületi ülés nyilvános,
bárki részt vehet az ülésen, a program elkészítésében és végrehajtásában érintetteket az ülésre meghívjuk. A
program megvalósításának lépéseit és felelőseit, illetve partnereit a HEP intézkedési tervében megjelöljük. A
képviselő-testület a végrehajtást figyelemmel kíséri, ellenőrzi, a felelősöket beszámoltatja.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását
szolgáló eszközök bemutatása.
Fontos, hogy a képviselő-testület visszajelzést, értékelést kapjon a program megvalósításáról, eredményeiről
és hatékonyságáról.
Ennek érdekében a honlapon kialakítunk egy véleménynyilvánításra alkalmas linket. A nyilvános képviselőtestületi üléseken, lakossági fórumon és közmeghallgatáson a település lakosságának, az érintetteknek
lehetőségük nyílik véleményük, javaslataik kifejtésére.
A program végrehajtásában résztvevők különféle fórumok keretében értékelhetik a munkát, elmondhatják
tapasztalataikat, javaslatokat, ötleteket, kezdeményezéseket fogalmazhatnak meg a jövőre nézve.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

A tartós munkanélküliek száma magasnak 1. Folyamatos kapcsolattartás a munkaügyi
mondható, és emelkedést mutat.
kirendeltséggel. Álláslehetőségek helyben
történő hirdetése (honlapon, hirdetőtáblán,
családgondozó útján).
2. Közmunkaprogramok továbbfolytatása,
lehetőség szerinti kibővítése.
Az általános iskolai végzettséggel sem Tájékoztatás
a
felnőttoktatási
rendelkező férfiak száma emelkedett.
lehetőségekről.
2009‐től
kezdődően
folyamatosan
emelkedik a lakásfenntartási támogatásban
részesülő családok száma.
A helyi szűrések propagandája hiányos.

A családsegítő szolgálat bevonásával az
érintettek tájékoztatása az adósságkezelési
szolgáltatásról.
A helyi szűrések népszerűsítése.

Magas és egyre növekvő a rendszeres A hátrányos és halmozottan hátrányos
gyermekvédelmi
kedvezményben helyzet
felülvizsgálata,
a
szülők
részesülők száma.
tájékoztatása a 2013. szeptember 1-jétől
hatályba lépett jogszabályváltozásról.
Szünidős
programok
nincsenek
a Igényfelmérés a szünidei programokra
településen.
vonatkozóan.
A tartós munkanélküli nők száma magas: 67 A munkanélküliség okainak feltárása a
%.
családsegítő szolgálat segítségével.

Nők

Idősek

Fogyatékkal
élők

Egyre növekszik a fiatalkorú várandós Előadások, programok szervezése az
anyák száma.
általános iskola 7-8. osztályában és a már az
általános iskolából kikerült fiatalkorúak
körében.
A nyugdíjas korú nők száma meghaladja a 1. A családsegítő szolgálat és a
férfiakét.
nyugdíjasklub bevonásával az egyedülálló
időskorú nők segítségadására vonatkozó
igényeinek felmérése.
2. Az igények függvényében a segítségadás
megszervezése a családsegítő szolgálat és a
nyugdíjasklub,
valamint
önkéntesek
bevonásával.
A
fogorvosi
rendelő
nincs Pályázati támogatással az akadálymentesítés
akadálymentesítve.
megvalósítása.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK, ROMÁK
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Tartós munkanélküliek munkába állásának segítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A tartós munkanélküliek száma magasnak mondható, és emelkedést mutat.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

Tartós munkanélküliek munkába állásának segítése.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Az intézkedés tartalma:

Folyamatos kapcsolattartás a munkaügyi kirendeltséggel. Álláslehetőségek
helyben történő hirdetése (honlapon, hirdetőtáblán, családgondozó útján).

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

2016. június 30.
-

álláskeresők száma
tartós munkanélküliek száma
álláslehetőségek száma

- humán: polgármesteri hivatal, munkaügyi kirendeltség munkatársa,
családgondozó
- pénzügyi: - technikai: közzétételhez szükséges technikai felszereltség
Az álláslehetőségek és az együttműködés függvényében.
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Intézkedés sorszáma:

2.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Közmunkaprogram szervezése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A tartós munkanélküliek száma magasnak mondható, és emelkedést mutat.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

Tartós munkanélküliek jövedelemhez juttatása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról
- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

Az intézkedés tartalma:

Közmunkaprogramok továbbfolytatása, lehetőség szerinti kibővítése.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

2016. június 30.
- álláskeresők száma
- közfoglalkoztatásban részt vevők száma
- közfoglalkoztatási programok száma
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa
- pénzügyi: támogatás, önrész összege
- technikai: közfoglalkoztatáshoz szükséges technikai felszereltség
A munkahelyi kirendeltség által kiírt közfoglalkoztatási programok, elnyert
támogatási forrás és önrész rendelkezésre állása révén.
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Intézkedés sorszáma:

3.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Alacsony iskolázottságú férfiak felzárkóztatása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező férfiak száma
emelkedett.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

Az alacsony iskolázottságú férfiak felzárkóztatása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Az intézkedés tartalma:

Az érintettek tájékoztatása a felnőttoktatási lehetőségekről hirdetőtáblán,
honlapon, családsegítő szolgálat révén.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
Folyamatos
határideje:
Az intézkedés
- alacsony iskolai végzettségűek száma
eredményességét mérő
- felnőttoktatást végző intézmények száma
indikátor(ok):
Az intézkedés
- humán: polgármesteri hivatal munkatársa
megvalósításához szükséges
erőforrások
- pénzügyi: - technikai: közzétételhez szükséges technikai felszereltség
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
Az igények és az intézményi lehetőségek függvényében.
fenntarthatósága:
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Intézkedés sorszáma:

4.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Tájékoztatás adósságkezelési szolgáltatásról

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

2009-től kezdődően folyamatosan emelkedik
támogatásban részesülő családok száma.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A szociálisan hátrányos helyzetű lakosok helyzetének javítása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Az intézkedés tartalma:

A családsegítő szolgálat bevonásával az érintettek tájékoztatása az
adósságkezelési szolgáltatásról.

Az intézkedés felelőse:

Jegyző/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

a

lakásfenntartási

Folyamatos
- lakásfenntartási támogatást igénybe vevők száma
- az adósságkezelési szolgáltatásba bevont személyek száma
- tájékoztatások száma
- humán: polgármesteri hivatal, családsegítő szolgálat munkatársa
- pénzügyi: - technikai: számítógép, nyomtató
Az érintettek folyamatos tájékoztatása révén.
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Intézkedés sorszáma:

5.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Tájékoztatás szűrővizsgálatokról

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A helyi szűrések propagandája hiányos.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A helyi szűrések népszerűsítése.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Az intézkedés tartalma:

A lakosság tájékoztatása honlapon, hirdetőtáblán, családsegítő szolgálat
segítségével a helyben szervezett szűrővizsgálatokról.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

2018. december 31.
-

szűrővizsgálatok száma
tájékoztatások száma
szűrővizsgálaton részt vevő személyek száma

- humán: polgármesteri hivatal, családsegítő és egészségügyi szolgálat
munkatársa
- pénzügyi: - technikai: számítógép, nyomtató
Folyamatos együttműködés révén, az érintettek folyamatos tájékoztatásával.
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GYERMEKEK
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Magas és egyre növekvő a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülők száma

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

Hátrányos helyzetű gyermekek helyzetének javítása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról

Az intézkedés tartalma:

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet felülvizsgálata, a szülők
tájékoztatása
a
2013.
szeptember
1-jétől
hatályba
lépett
jogszabályváltozásról.

Az intézkedés felelőse:

Jegyző/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

?
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma
- hátrányos helyzetű gyermekek száma
- tájékoztatások száma
- humán: polgármesteri hivatal, gyermekjóléti szolgálat munkatársa
- pénzügyi: támogatás összege
- technikai: számítógép, nyomtató

Folyamatos együttműködés révén, az érintettek folyamatos tájékoztatásával.
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Intézkedés sorszáma:

2.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Igényfelmérés szünidei programokra vonatkozóan

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Nincsenek szünidős programok a településen.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A szünidő tartalmas eltöltésének biztosítása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről
- Általános iskolai pedagógiai program
- Óvodai nevelési program

Az intézkedés tartalma:

Igényfelmérés készítése a szülők körében a szünidei programokra
vonatkozóan.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

2016. március 31.
- óvodáskorú gyermekek száma
- általános iskolás korú gyermekek száma
- igények száma
- humán: polgármesteri hivatal, gyermekjóléti szolgálat, köznevelési
intézmények munkatársa
- pénzügyi: - technikai: számítógép, nyomtató
Az igények függvényében.

64

NŐK
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Tartósan munkanélküli nők helyzetének feltárása, javítása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A tartós munkanélküli nők száma magas: 67 %.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A munkanélküli problémákkal küzdő nők helyzetének segítése.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról

Az intézkedés tartalma:

A munkanélküliség okainak feltárása a családsegítő szolgálat segítségével,
az érintettek tájékoztatása a képzési és munkavállalási ismeretekről.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

2016. december 31.
-

tartósan munkanélküli nők száma
inaktív nők száma
tájékoztatások száma

- humán: polgármesteri hivatal, családsegítő szolgálat munkatársa
- pénzügyi: - technikai: számítógép, nyomtató

Folyamatos együttműködés révén, az érintettek folyamatos tájékoztatásával.
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Intézkedés sorszáma:

2.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Családtervezés népszerűsítése

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

Egyre növekszik a fiatalkorú várandós anyák száma.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A felelősségteljes, tudatos gyermekvállalások, családalapítások elősegítése,
a település népességmegtartó erejének növelése.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény
- Nemzeti Ifjúsági Stratégia,
- Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia

Az intézkedés tartalma:

Előadás szervezése a fiatalkorúak részére, együttműködve
pedagógusokkal, a védőnővel, a háziorvossal és családgondozóval.

Az intézkedés felelőse:

polgármester/által megbízott munkatárs

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

a

folyamatos
- meghívók, tájékoztatások száma
- szervezett előadások száma
- előadásokon résztvevők száma
- humán: családgondozó, pedagógusok, védőnő, háziorvos, önkormányzat
munkatársa
- pénzügyi: - technikai: helyiség, számítógép, irodaszer, nyomtató, fénymásoló
Az igények, látogatottság függvényében.
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IDŐSEK
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Segítségnyújtás időskorúak számára

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A nyugdíjas korú nők száma meghaladja a férfiakét.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

Az időskorúak élethelyzetének javítása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

Idősügyi Nemzeti Stratégia

Az intézkedés tartalma:

Igényfelmérés az idősek körében a segítségadásra vonatkozóan.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

folyamatos
- időskorú nők száma
- igénylések száma
– önkéntesek száma
- humán: közös önkormányzati hivatal munkatársa
- pénzügyi: - technikai: számítógép, nyomtató

Folyamatosan, az önkéntes segítségadók révén.
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Intézkedés sorszáma:

2.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Segítségnyújtás időskorúak számára

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A nyugdíjas korú nők száma meghaladja a férfiakét.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

Az időskorúak élethelyzetének javítása.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

Idősügyi Nemzeti Stratégia

Az intézkedés tartalma:

Önkéntesek szervezése a nyári (pl. fűnyírás) és téli (pl. hólapátolás)
háztartási munkák elvégzésére a családsegítő szolgálat bevonásával.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

folyamatos
- igénylések száma
- önkéntesek száma
- segítségnyújtási esetek száma
- humán: önkéntesek, családsegítő szolgálat munkatársa
- pénzügyi: - technikai: hólapát, fűnyíró, egyéb segítségnyújtáshoz szükséges eszközök

Az igények függvényében, az önkéntes segítségadók részvételével.

68

FOGYATÉKKAL ÉLŐK
Intézkedés sorszáma:

1.

Az intézkedés címe,
megnevezése:

Akadálymentes környezet megvalósítása

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése:

A fogorvosi rendelő nincs akadálymentesítve.

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél:

A fogorvosi rendelő akadálymentessé tétele.

A célkitűzés összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal:

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
- 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról

Az intézkedés tartalma:

Pályázás épületek akadálymentesítésére.

Az intézkedés felelőse:

Polgármester/általa megbízott személy

Az intézkedés
megvalósításának
határideje:
Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok):
Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai):
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága:

2019. június 30.
- akadálymentesített épületek száma
- benyújtott pályázatok száma
- nyertes pályázatok száma
- humán: pályázatíró szakember
- pénzügyi: pályázati önrész + pályázati forrás
- technikai: építési anyagok

Az akadálymentesítésre kiírt pályázatok függvényében.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A

Intézkedés
sorszáma

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedés címe,
feltárt
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának
felelőse
határideje

H

I

J

K

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Változás

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

A tartós
Tartós
munkanélküliek
munkanélküliek
száma magasnak
munkába állásának
mondható, és
segítése
emelkedést mutat.

2

A tartós
munkanélküliek
Közmunkaprogram
száma magasnak
szervezése
mondható, és
emelkedést mutat.

3

Az általános
iskolai
végzettséggel nem
rendelkező férfiak
száma emelkedett.

Alacsony
iskolázottságú
férfiak
felzárkóztatása

1991. évi IV.
Tartós
törvény a
munkanélküliek foglalkoztatás
munkába állásának elősegítéséről és a
segítése.
munkanélküliek
ellátásáról

Tartós
munkanélküliek
jövedelemhez
juttatása.

Az alacsony
iskolázottságú
férfiak
felzárkóztatása.

Folyamatos
kapcsolattartás a
munkaügyi
Polgármester/
kirendeltséggel.
általa
Álláslehetőségek
2016.06.30.
megbízott
helyben történő
személy
hirdetése (honlapon,
hirdetőtáblán,
családgondozó útján).

- 1991. évi IV.
törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról - 2011. Közmunkaprogramok Polgármester/
évi CVI. törvény a továbbfolytatása,
általa
2016.06.30.
megbízott
közfoglalkoztatásról lehetőség szerinti
és a
kibővítése.
személy
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint egyéb
törvények
módosításáról
Az érintettek
tájékoztatása a
Polgármester/
2011. évi CXC.
felnőttoktatási
általa
törvény a nemzeti lehetőségekről
2015.04.30.
megbízott
köznevelésről
hirdetőtáblán,
személy
honlapon,
családsegítő szolgálat

- humán:
polgármesteri
hivatal, munkaügyi
kirendeltség
- álláskeresők száma munkatársa,
tartós munkanélküliek
családgondozó száma pénzügyi: - álláslehetőségek száma
technikai:
közzétételhez
szükséges technikai
felszereltség

Az álláslehetőségek
és az
együttműködés
függvényében.

- humán:
A munkahelyi
polgármesteri hivatal kirendeltség által
- álláskeresők száma - munkatársa kiírt
közfoglalkoztatásban pénzügyi: támogatás, közfoglalkoztatási
részt vevők száma önrész összege programok, elnyert
közfoglalkoztatási
technikai:
támogatási forrás és
programok száma
közfoglalkoztatáshoz önrész
szükséges technikai rendelkezésre állása
felszereltség
révén.

-humán:
polgármesteri hivatal
-alacsony iskolai
Az igények és az
munkatársa végzettségűek száma intézményi
pénzügyi: - felnőttoktatást végző
lehetőségek
technikai:
intézmények száma
függvényében.
közzétételhez
szükséges technikai
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A

Intézkedés
sorszáma

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedés címe,
feltárt
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának
felelőse
határideje

révén.

4

5

Tájékoztatás
adósságkezelési
szolgáltatásról

2009-től
kezdődően
folyamatosan
emelkedik a
lakásfenntartási
támogatásban
részesülő családok
száma.

A helyi szűrések
Tájékoztatás
propagandája
szűrővizsgálatokról
hiányos.

A szociálisan
hátrányos helyzetű
lakosok
helyzetének
javítása.

A helyi szűrések
népszerűsítése.

A családsegítő
1993. évi III.
szolgálat bevonásával
Jegyző/általa
törvény a szociális az érintettek
megbízott
2015.06.30.
igazgatásról és
tájékoztatása az
személy
szociális ellátásokról adósságkezelési
szolgáltatásról.

1997. évi CLIV.
törvény az
egészségügyről

A lakosság
tájékoztatása
honlapon,
Polgármester/
hirdetőtáblán,
általa
2018.12.31.
családsegítő szolgálat megbízott
segítségével a
személy
helyben szervezett
szűrővizsgálatokról.

H

I

J

K

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Változás

felszereltség
- humán:
- lakásfenntartási
polgármesteri
támogatást igénybe
hivatal, családsegítő
vevők száma - az
Az érintettek
szolgálat munkatársa
adósságkezelési
folyamatos
- pénzügyi: - szolgáltatásba bevont
tájékoztatása révén.
technikai:
személyek száma számítógép,
tájékoztatások száma
nyomtató
- humán:
polgármesteri
- szűrővizsgálatok
hivatal, családsegítő Folyamatos
száma - tájékoztatások és egészségügyi
együttműködés
száma szolgálat munkatársa révén, az érintettek
szűrővizsgálaton részt - pénzügyi: - folyamatos
vevő személyek száma technikai:
tájékoztatásával.
számítógép,
nyomtató

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

A hátrányos és
Magas és egyre
halmozottan
1997. évi XXXI.
Hátrányos helyzetű növekvő a
Hátrányos helyzetű
hátrányos helyzet
törvény a gyermekek
Jegyző/általa
gyermekek
rendszeres
gyermekek
felülvizsgálata, a
védelméről és a
2014.12.31.
megbízott
helyzetének
szülők tájékoztatása a
gyermekvédelmi helyzetének
gyámügyi
személy
javítása
kedvezményben javítása.
2013. szeptember 1igazgatásról
jétől hatályba lépett
részesülők száma
jogszabályváltozásról

Igényfelmérés
szünidei
programokra
vonatkozóan

Nincsenek
szünidős
programok a
településen.

A szünidő
tartalmas
eltöltésének
biztosítása.

- 2011. évi CXC.
törvény a nemzeti
köznevelésről Általános iskolai
pedagógiai program
- Óvodai nevelési
program

Igényfelmérés
készítése a szülők
körében a szünidei
programokra
vonatkozóan.

Polgármester/
általa
2016.03.31.
megbízott
személy

- humán:
polgármesteri
- halmozottan hátrányos hivatal,
Folyamatos
helyzetű gyermekek
gyermekjóléti
együttműködés
száma - hátrányos
szolgálat munkatársa
révén, az érintettek
helyzetű gyermekek
- pénzügyi:
folyamatos
száma - tájékoztatások támogatás összege tájékoztatásával.
száma
technikai:
számítógép,
nyomtató
- humán:
polgármesteri
- óvodáskorú
hivatal,
gyermekek száma gyermekjóléti
Az igények
általános iskolás korú szolgálat,
függvényében.
gyermekek száma köznevelési
igények száma
intézmények
munkatársa pénzügyi: - -
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A

Intézkedés
sorszáma

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedés címe,
feltárt
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának
felelőse
határideje

H

I

J

K

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Változás

technikai:
számítógép,
nyomtató
III. A nők esélyegyenlősége

1

Tartósan
munkanélküli nők
helyzetének
feltárása, javítása

A munkanélküli
A tartós
problémákkal
munkanélküli nők
küzdő nők
száma magas: 67
helyzetének
%.
segítése.

1991. évi IV.
törvény a
foglalkoztatás
elősegítéséről és a
munkanélküliek
ellátásáról

- A gyermekek
védelméről és a
A felelősségteljes, gyámügyi
igazgatásról szóló
tudatos
Egyre növekszik a gyermekvállalások, 1997. évi XXXI.
Családtervezés
családalapítások törvény - Nemzeti
fiatalkorú
2
népszerűsítése
várandós anyák
elősegítése, a
Ifjúsági Stratégia, száma.
település
Nők és Férfiak
népességmegtartó Társadalmi
erejének növelése. Egyenlőségét
Elősegítő Nemzeti
Stratégia
IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Segítségnyújtás
időskorúak
számára

A nyugdíjas korú
Az időskorúak
nők száma
élethelyzetének
meghaladja a
javítása.
férfiakét.

2

Segítségnyújtás
időskorúak
számára

A nyugdíjas korú
Az időskorúak
nők száma
élethelyzetének
meghaladja a
javítása.
férfiakét.

A munkanélküliség
okainak feltárása a
családsegítő szolgálat
Polgármester/
segítségével, az
általa
érintettek
2016.12.31.
megbízott
tájékoztatása a
személy
képzési és
munkavállalási
ismeretekről.

- humán:
polgármesteri
Folyamatos
- tartósan munkanélküli hivatal, családsegítő
együttműködés
nők száma - inaktív nők szolgálat munkatársa
révén, az érintettek
száma - tájékoztatások - pénzügyi: - folyamatos
száma
technikai:
tájékoztatásával.
számítógép,
nyomtató

Előadás szervezése a
fiatalkorúak részére,
együttműködve a
pedagógusokkal, a
védőnővel, a
háziorvossal és
családgondozóval.

- humán:
családgondozó,
pedagógusok,
védőnő, háziorvos,
- meghívók,
Az igények,
tájékoztatások száma - önkormányzat
munkatársa szervezett előadások
látogatottság
száma - előadásokon
pénzügyi: - függvényében.
technikai: helyiség,
résztvevők száma
számítógép,
irodaszer, nyomtató,
fénymásoló

polgármester/
által
2015.04.30.
megbízott
munkatárs

Idősügyi Nemzeti
Stratégia

Igényfelmérés az
idősek körében a
segítségadásra
vonatkozóan.

Polgármester/
általa
2014.12.31.
megbízott
személy

Idősügyi Nemzeti
Stratégia

Önkéntesek
szervezése a nyári
(pl. fűnyírás) és téli
(pl. hólapátolás)
háztartási munkák

Polgármester/
általa
2015.11.15.
megbízott
személy

- humán: közös
önkormányzati
- időskorú nők száma - hivatal munkatársa - Folyamatosan, az
igénylések száma –
pénzügyi: - önkéntes
önkéntesek száma
technikai:
segítségadók révén.
számítógép,
nyomtató
- humán:
Az igények
- igénylések száma önkéntesek,
függvényében, az
önkéntesek száma családsegítő
önkéntes
segítségnyújtási esetek
szolgálat munkatársa segítségadók
száma
- pénzügyi: - részvételével.
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A

Intézkedés
sorszáma

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
Az intézkedés címe,
feltárt
megnevezése
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

F

G

Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés tartalma
megvalósításának
felelőse
határideje

H

I

J

K

Az intézkedés
eredményességét mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához
szükséges erőforrások
(humán, pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

Változás

elvégzésére a
családsegítő szolgálat
bevonásával.

technikai: hólapát,
fűnyíró, egyéb
segítségnyújtáshoz
szükséges eszközök

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Akadálymentes
környezet
megvalósítása

A fogorvosi
A fogorvosi
rendelő
rendelő nincs
akadálymentessé
akadálymentesítve.
tétele.

- 1997. évi
LXXVIII. törvény az
épített környezet
alakításáról és
Polgármester/
védelméről - 1998.
általa
Pályázás épületek
évi XXVI. törvény a
2019.06.30.
akadálymentesítésére. megbízott
fogyatékos
személy
személyek jogairól
és
esélyegyenlőségük
biztosításáról

- akadálymentesített
épületek száma benyújtott pályázatok
száma - nyertes
pályázatok száma

- humán: pályázatíró
szakember Az
pénzügyi: pályázati akadálymentesítésre
önrész + pályázati kiírt pályázatok
forrás - technikai: függvényében.
építési anyagok
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3. Megvalósítás

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.
Fórum tagjai:

- Szociális kerekasztal tagjai
- a helyi esélyegyenlőségi program megvalósításában partnerként résztvevők

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselőtestületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok
alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat
alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel
rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes
beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Hegedűs Ferenc polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával
végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi
Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben
foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen,
egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.
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Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP ITt, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges
továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők
ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető – felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül
teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és
a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP
Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja, és javaslatot tesz az Önkormányzat képviselő-testületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és –
szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és
intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem
elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok.

76

4. Elfogadás módja és dátuma

I. Rétság város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást
követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
III. Ezt követően Rétság város képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálatát megvitatta és ………………………… számú
határozatával elfogadta.

Dátum

Aláírás
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Rétság Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában
tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás

Dátum

Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék2
NÉV3

HEP részei4

Aláírás5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Napközi
otthonos Óvoda

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Általános
Iskola Rétság

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

RÉTE

Rétság Város
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzata
Rétság Város
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzata

2
Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt
dokumentum
3
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett,
támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó
előterjeszti:Hegedűs Ferenc
Család-és Gyermekjóléti Központ vezetői kinevezéséhez szükséges pályázatról döntés
meghozatala
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 21. §-a rendelkezik a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) módosításáról, mely szerint a járásszékhelyi önkormányzat kötelező feladat 2016.
január 1. napjától a család- és gyermekjóléti központ működtetése, illetve ahol nincs ilyen intézmény, annak létrehozásáról.
Az intézmény létrehozásához szükséges az intézményvezető kinevezése. A kinevezéshez, az
általános szabályok szerint szükséges az állás meghirdetése.
Az előterjesztés mellékletét képezi a tervezett pályázat szövege.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, 1993. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) pontja alapján a közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki
a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot- törvény eltérő rendelkezése hiányában- a kinevezési jogkör gyakorlója írhatja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a
munkáltató dönthet arról , hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.
Ugyanakkor a 20/A. § (5) bekezdés b. pontja kimondja, hogy a munkakör pályázat nélkül is betölthető, ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez
elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más
munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatóak.
Jelenleg az intézményvezető kinevezése sürgős. Intézményvezető nélkül az Alapító Okiratot sem
fogadja be a Magyar Államkincstár, illetve nem rögzíti az iratot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a kinevezéshez szükséges állás pályáztatásához, vagy pályázat nélküli eljárás lefolytatásához, mint kinevezési
jogkör gyakorlója hozzájárulni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 16.
Hegedűs Ferenc
polgármester
1 oldal a 3 oldalból

Család- és Gyermekjóléti Központ vzetői kinevezéséhez szükséges döntés meghozatala
KT 2016.02.16-i ülésére

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2016. (I.22.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Család- és
Gyermekjóléti Központot önálló intézményként hozza létre az állami támogatás éves összegének
erejéig. Az intézmény megalakításával kapcsolatos munkákat (Alapító okirat, bejegyzések stb.)
meg kell kezdeni.
Határidő: 2016.02.29.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:
1997. évi XXXI. törvény
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat
lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.
(2) A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül létesíthető
közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább két
alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,
b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,
20/B. § (1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. §
(1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.
(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot kell
kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.
(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti
jogviszony létesítése is szükséges - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör a
megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
(5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása - a munkáltató vezetője kivételével pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)-b) pontja szerinti esetben, továbbá
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.
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4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetői kinevezéséhez szükséges pályázat kiírásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás jóváhagyja. A
vezetői pályázatot a www.kozigallas.hu honlapon, a www.retsag.hu honlapon, a Rétsági
Televízióban kell meghirdetni.
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület a március havi ülésen dönt.
Határidő: pályázat kiírására 2016. február 29.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Család- és Gyermekjóléti
Központ vezetői kinevezéséhez szükséges pályázat kiírásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az intézményvezető kinevezését a feladatellátás biztosítása érdekében haladéktalannak tartja, ezért eltekint a pályázat kiírásáról.
Az intézmény vezetőjét a beérkezett önéletrajzok áttekintését követően, soron kívüli testületi ülésen dönt.
Határidő: soron kívüli testületi ülés összehívására 2016. március 11.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Törvényességi záradék
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
PÁLYÁZATOT HIRDET
a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ
(2651 Rétság, Rákóczi u. 20.)
intézményvezetői beosztásának betöltésére

Az intézményvezetői munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti (családés gyermekjóléti központ és szolgálat) feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Pályázati feltételek:

•
•
•
•
•
•
•
•

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontjában előírt képesítés, valamint az 1/2000.
(I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 5. pontjában intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú
képesítés
legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a
szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkező pályázó esetén amennyiben nem mentesül
letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 2 éven belüli megszerzése,
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•
•
•

szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat,
jogász, szupervízor, pszichológus vagy mediátor végzettség,
helyismeret.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§ (2) bekezdése alapján magasabb vezető,
illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (családgondozó/szociális munkás) kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

szakmai önéletrajz,
pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget, képesítést igazoló oklevél,
igazolás vezetői gyakorlatról),
az intézmény vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
különös tekintettel a gazdasági helyzetből adódó gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre),
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
nyilatkozatok:
miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának
(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez,
hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,
a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

•
•
•

a Kjt. 41.§ szerinti összeférhetetlenségről,
nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
a 2007. évi CLL. Törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (továbbiakban: Kjt.) 21/A.§ (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
Magasabb vezetői megbízás megnevezése: intézményvezető
Munkavégzés helye: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. április 1.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2016. április 1. napjától 2021. március 31. napjáig.
Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.03. ….
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
1/A.§ (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi.
A kinevezésről Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje:
A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton a Rétság Város Polgármestere címére (2651 Rétság, Rákóczi u. 20..) kell benyújtani. A
pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „
Rétsági Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezető”.
Érdeklődni a 35/350-630-as telefonszámon lehet.
A pályázati hirdetmény közzététele:
•
Rétság Város Önkormányzat honlapja (www.retsag.hu)
•
www.kozigallas.gov.hu
•
Rétság Televízió
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ a www.retsag.hu honlapon szerezhető.

____________________________

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester
A VOLT LAKTANYA ÉS A JÁRÓBEREG-SZAKELLÁTÓ KÖZPONT FELÜGYELETÉNEK
LEHETŐSÉGEI
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-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!

Rétság Város Önkormányzat Képviselő – testületének 179/ 2015.(IX. 16.) számú határozata
alapján 2016. március 31-ig biztosított a volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ 24
órás felügyelete.
A Képviselő-testületnek döntenie kell, hogy hogyan kívánja biztosítani 2016. április 1-től a volt
laktanya, illetve a Járóbeteg-szakellátó Központ felügyeletét.

„A” változat:
Rétság Város Önkormányzata 2016. április 1-től közbeszerzési eljárás lefolytatásával, új szolgáltatóval kötött megbízási szerződés alapján, változatlanul 24 órás időtartamban, és a jelenlegi
540 Ft/óra +áfa díjjal kívánja a volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ vagyonvédelmi
feladatait biztosítani.
Tájékozódtam a vagyonvédelmi feladatok óradíjáról. Tapasztalataim azt mutatják, hogy az 540
Ft+áfa óradíj igen nyomott, a kínálatok között ilyen alacsony szint már nem található. Jellemző
az 1.000 Ft +áfa összeget meghaladó díjtétel.
„B” változat:
Rétság Város Önkormányzata a volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ vagyonvédelmi feladatait munkanapokon csak 16 órás időtartamban, 15 órától- másnap reggel 07 óráig,
hétvégén, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon viszont 24 órás időtartamban, de mindenképpen a jelenlegi 540 Ft/óra +áfa díjjal kívánja biztosítani.
A „B” változat kisebb költséggel is megfelelő lehetőséget biztosít a volt laktanya területének
vagyonvédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátására.
Napközben ugyanis igen jelentős a forgalom a volt laktanya területén, sokan jönnek-mennek a
különböző rendelésekre, ezen kívül az önkormányzati dolgozók, illetve a közmunkások is gyakran megfordulnak a területen. Az őrzési feladatok ellátására ennek megfelelően a délutáni, illetve az esti és éjszakai órákban van elsősorban szükség.
A Járóbeteg-szakellátó Központban működik a háziorvosi ügyelet is, mely szintén délután 16
órától, másnap reggel 08 óráig végzi az önkormányzatok kötelező feladatát képező munkáját.
A Járóbeteg-szakellátó Központ gondnokának munkaideje is reggel 07 órától- 15 óráig tart.
A 24 órás idővel számolva, éves szinten a 8760 óra díja, 540 Ft/óra +áfa összeggel számolva,
6.007.608 Ft kiadást jelentett.
1 oldal a 7 oldalból

A volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ felügyeletének lehetőségei

2016. 02. 26-i Kt. ülésre

A csökkentett időkeret egy évre eső óra száma 6710 óra, a különbség 2050 óra, amely az 540
Ft/óra +áfa összeggel számolva 1.405.890 Ft megtakarítást eredményez.
A „B” változat esetében a kiszámított éves 4.601.718 Ft bruttó összeget az önkormányzat „Átadott pénzeszközként” átadja a Járóbeteg-szakellátó Központot üzemeltető Rétság kistérségi
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek, és a Kft. önállóan
megállapodást köt olyan vállalkozókkal, akik rendelkeznek a szükséges szakképzettséggel,
érvényes rendőrhatósági engedéllyel, továbbá a vállalkozásra vonatkozó vagyonvédelmi biztosítással, így alkalmasak a vagyonvédelmi feladatkör teljes ellátására.
A Kft. ügyvezetője a vállalkozókkal kötött megállapodásba köteles az ellátandó feladatok közé
felvenni a volt laktanya területének a szolgálati időben történő, alkalmankénti, időszakos ellenőrzését, amelyet a szolgálatban lévők szolgálati naplóban kötelesek nyilvántartani.
Ez a megoldás közel másfél millió Ft-os megtakarítást jelent az önkormányzat számára a csökkentett óraszám miatt. Az esetleges napközbeni őrzésről a döntés a Kft. ügyvezető igazgatójánál marad, de ennek költségéhez az önkormányzat már nem járul hozzá.
Az őrzést, bár mindenképpen kiadást jelent az önkormányzatnak, fontosnak tartom. A volt laktanya területe és benne a Járóbeteg-szakellátó Központ épülete is az önkormányzat vagyona. A
volt laktanya üres épületei esetében nem is az állagrongálást, inkább az esetleges illegális beköltözést, valamint az omlásveszélyt tartom kritikusnak.
A volt laktanya őrzését eddig valamennyi képviselő-testület fontosnak tartotta. 2002. előtt az
önkormányzat éves szinten 10 millió forintot meghaladó őrzési díjat fizetett ki. Később a felére
csökkentettük az összeget, majd volt olyan időszak, amikor nappal őrizte a volt laktanyát a műszaki csoport, majd ezt követően megemelt óraszámmal (Járóbeteg-szakellátó miatt) ismét vállalkozás látta el a feladatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 04.

Mezőfi Zoltán
alpolgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
A volt honvédségi laktanya őrzésére kötött szerződések
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat
„A” változat
„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
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A volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ felügyeletének lehetőségei

2016. 02. 26-i Kt. ülésre

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya és a Járóbetegszakellátó Központ felügyeletének lehetőségeiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ őrzését továbbra is fontosnak tartja.
Az őrző-védő feladatok ellátását továbbra is a szakmai feltételeknek megfelelő vállalkozással
kívánja biztosítani. A feladatra közbeszerzési eljárást kíván kiírni.
A közbeszerzés lebonyolítására három árajánlatot kell kérni. Az árajánlat kérést meg kell küldeni az alábbi vállalkozásoknak:
1.)…..
2.)…..
3.)…..
A közbeszerzés költségét a 2016. évi költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. A közbeszerzést fel kell tünteti a 2016. évi közbeszerzési tervben.

Határidő: közbeszerzésre árajánlatok kérésére 2016. február 29.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya és a Járóbetegszakellátó Központ felügyeletének lehetőségeiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ őrzését továbbra is fontosnak tartja.
Az őrző-védő feladatok ellátását továbbra is a szakmai feltételeknek megfelelő vállalkozással,
de a Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel
együttműködve kívánja biztosítani.
A munkanapokon 15 órától – másnap reggel 07 óráig, azaz napi 16 órában, a munkaszüneti- és
ünnepnapokon pedig napi 24 órában történő őrzési feladatok maximum 540 Ft+áfa/óra költségét pénzeszköz átadással kívánja biztosítani a Képviselő-testület. A pénzeszköz átadásról a
Kft.-vel megállapodást kell kötni.
A Képviselő-testület a pénzeszköz átadás fedezetéül a 2016. évi költségvetés tartalékát jelöli
meg. Az őrzési feladatok ellátásához szükséges pénzeszköz átadására a költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: megállapodás megkötésére 2016. február 29., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3

A volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ felügyeletének lehetőségei

2016. 02. 26-i Kt. ülésre

„C” változat
„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya és a Járóbetegszakellátó Központ felügyeletének lehetőségeiről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a volt laktanya és a Járóbeteg-szakellátó Központ őrzését a továbbiakban
nem kívánja biztosítani.

Határidő: Felelős: -

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Ikt.sz:…………./2016
MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.– képviselő: Nábelek Anna ügyvezető igazgató – között a Képviselő-testület által biztosított őrzésvagyonvédelmi feladatokra biztosított támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……………. számú
határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft részére …………..- Ft azaz
……………………………. forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 072290.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
-

a volt laktanya munkaidőn túli őrzése

………………… Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a közterület rendjének fenntartása támogatására tervezett keret terhére a vállalkozás CIB Banknál vezetett 10700323-68923729-51100005 számú
számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt
költségekre használható fel. A felhasználásról a támogatás összegét elérő, támogatott nevére
kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 30 napon belül kell
elszámolni. Az őrzés-védésre kötött szerződést olyan vállalkozással kell megkötni, aki a vagyonvédelmi tevékenységre feljogosító engedéllyel, biztosítással rendelkezik.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény)
előírásainak.
6.) Támogatott 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 támogatás 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;
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Támogató kérésére a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közér-

dekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
8.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
9.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
10.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.

Rétság, 2016. ……………………….

Hegedűs Ferenc
polgármester

………….……………
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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NYILATKOZAT

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, 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 közpénzekből 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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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita a jegyző általános helyettese
PÁLYÁZAT KIÍRÁSA SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK 2016. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-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 minden évben pályázatot hirdet sport támogatás igénylésére a helyi sportszervezetek részére. A 2016.évi pályázati kiírásra beérkező pályázatokról a munkaterv szerint
márciusi ülésén dönt.
Az éves sporttámogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervezte, majd a pályázatok beérkezését követően, ezen keret került felosztásra.
Az előző években minden esetben megállapodást kötöttünk a sport- és civil szervezetekkel a
támogatások összegéről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzügyi elszámolásnak a szervezetek maradéktalanul eleget tettek (néhány esetben többszöri megállapodás módosítás előfordult).
Az előző évek támogatásai szokásjogon és az államháztartásról szóló alapultak. 2013. évben
kötelező volt meghozni az átadott pénzeszközök szabályairól szóló helyi rendeletünket. Jelen
pályázati kiírás feltételinek meghatározásakor már helyi rendeletünk előírásait is figyelembe kell
venni. Elkészült a rendelet előírásait tartalmazó Adatlap, így valamennyi pályázó egységes formában, összehasonlítható adatokkal, azonos terjedelemben nyújthatja be a pályázatát.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 08.
Fodor Rita
a jegyző általános helyettese

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: előző évek pályázatai felhívásai

3. Jogszabályi háttér:
2011.évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról: 6. § a) pontja szerint a helyi
önkormányzat feladatai ellátása során: támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit,
együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári
részvételt.
10.§ (2) a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével
- önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal
más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása
nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök
1 oldal a 5 oldalból
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ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére
lehetséges
13.§ (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház,
előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
3. §
(1) A pályázati rendszer keretében biztosított támogatásra vonatkozó pályázati felhívásnak
az alábbiakat kell tartalmazni:
a.) pályázók körét,
b.) a támogatandó célokat,
c.) elszámolható költségeket,
d.) pályázati adatlapot,
e.) kizáró okokat,
f.) nyilatkozatok, igazolások csatolásának követelményét (Támogatott nyilatkozata arról, hogy
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására
jogosult, köztartozástól mentes).
(2) Támogatási kérelem írásban nyújtható be a Képviselő-testületnek címezve. A beérkezett
kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatot is.
(4) A pályázatok elbírálása a pályázati kiírásban szereplő időpontban, a kérelmek elbírálása
legfeljebb 70 napon belül történik meg.
(5) A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

4. Határozati javaslat

I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2016. évi költségvetésébe tervezett
sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására.
Pályázati feltételek:
- Adatlap hiánytalan kitöltése
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
- nonprofit szervezetnek minősülnek
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be
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A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző
évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve
az önkormányzati támogatás felhasználására)
az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
az egyesület pénzintézeti számla számát,
a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Megyei Bíróság által az egyesület hatályos
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016.március 07.
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20),
elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2016.”
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.
Határidő: 2016.február 29.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) KT. HATÁROZATA
A képviselő-testület 2016.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. A
2014.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tartalmaznia:
A nyugdíjas klub
- képviselőjének nevét
- létszámát
- ebből rétsági lakosok számát
- 2015.évi beszámolót
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét,
felhasználás jogcímenkénti tervét.
- 2015.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
- 2016.évi munkatervet
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20),
elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2016.”
A támogatási igények benyújtásának határideje: 2016.március 07.
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2016.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri
a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit
értesítse.
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.
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Határidő: 2016.február 29.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

III.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet szervezése céljára.
Pályázati feltételek:
- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város
kulturális és közösségi életét segítik elő;
- a 2015. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával
egy időben elszámolnak,
- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Adatlap hiánytalan kitöltése
- felhasználási terület megjelölését,
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót,
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására),
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak!
- a pályázó 2016. évi programját,
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét,
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét,
- a pályázó pénzintézet számla számát,
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja támogatni.
A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás
rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a szervezet
vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás (bér és
járulékai) nem finanszírozhatóak.
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 07.
A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20),
elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2016.”
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.
A döntésről a pályázókat írásban értesíti.
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A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.
A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.
Határidő: 2016.február 29.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

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

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL
SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése: ………………………………………………………………………………..
Címe: ……………………………………………………………………………………………………
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):
……………………………………………………………………………………………………………

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
________-_-__
……………………………………………
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat
Az egyesület, szervezet telefonszámok:
száma, kelte: ………………………………..
……………………………………………..
E-mail: ………………………………………
Honlap cím:……………………………...
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
……………………………………………………………………………………………………
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve,
címe, ha az nem a fenti képviselő*: ………………………………………………………….
*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás
csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:
Ebből:
helyi
lakos
Felnőtt tagok száma (fő)
18 év alatti tagok száma (fő)
Tagok száma összesen

4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:
Felnőtt tagok:………………………. Ft/év
18 év alatti tagok: …………………. Ft/év
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év

1

más
település
lakosa

5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK
SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK
Számlavezető pénzintézet neve: ………………………………………………………………………
Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………………….

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE
*A megfelelő válasz aláhúzandó
sporttevékenység

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
A pályázaton igényelt támogatás összege:

………………………………… Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ………………………………
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:…………………………….
Tervezett rendezvények száma: ……………………………………………………….

9.
A
TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSÁRA
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)
Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja

Igényelt
összeg

Saját
forrás

2

VONATKOZÓ
Egyéb
állami forrás

FORRÁSEgyéb
támogatás

ÉS

Összesen:

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1
oldal terjedelemben)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:
forintban

Helyi önkormányzati támogatás:

…………………………………………….. Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás

…………………………………………….. Ft

Más pályázatokon nyert támogatások:

…………………………………………….. Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:

…………………………………………….. Ft

Tagdíj bevételek:

…………………………………………….. Ft

Saját bevételek:

…………………………………………….. Ft

Összesen:

…………………………………………….. Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):
Működési költségek:

…………………………………………….. Ft

Közműköltségek:

…………………………………………….. Ft

Egyéb költségek:

…………………………………………….. Ft

Összesen:

…………………………………………….. Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE:
Tárgyévre tervezett bevételek:
Tervezett bevétel
Összeg (Ft):
megnevezése:

Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett kiadás
Összeg (Ft):
megnevezése:

Összesen:
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13. NYILATKOZATOK
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet

-

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások
fogadására jogosult.

-

Igen

Nem

valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása
nincs.

Igen

Nem

………………………………………………...
képviselete jogosut(ak) aláírása

PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.
A pályázat benyújtása:
- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi
út 20. címre együttesen kell megküldeni.

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki!

6

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
FŐKEFE KFT. BÉRLETI SZERZŐDÉS HOSSZABBÍTÁSI KÉRELME,
VALAMINT A 31. HUNYADI JÁNOS HK. DD. BARÁTI KÖR KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft helyiségbérleti szerződésének módosítási kérelmét adta be. A
bérlő a Templom utca 8 szám alatti épület főbejárat felől megközelíthető hét helyiségből álló épületrészt bérli bérleti szerződése alapján határozott időre, 2015. január 01 - 2015. december 31-ig.
Jeleztük a partner felé, hogy a bérleti szerződése lejárt, ha továbbra is szükségük van a bérleményre, írásban jelezzék.
Jelzésünkre a Kft. tájékoztatott arról, hogy a jelenleg használt épületrész – a tereskei telephely
bezárást követően – kicsi, szükségük lenne a jelenleg használt épületrészből megközelíthető 15
m2-es helyiségre is (A mellékelt alaprajzon sötét színnel satírozva). A helyiséget elmondásuk szerint irodának kívánják használni. A rétsági telephely vezetője egyeztetést folytatott Jávorka János
elnök úrra. A jelenleg kért helyiségben a 31. Rétsági Hunyadi János HK. DD. Baráti kör tagjai által,
az önkormányzati hozzájárulásával elkészített „Helyőrség katona története” című állandó kiállítás
van. A kiállítás bemutatja a Magyar Honvédség helyi történetét 1936. szeptember 1-től 1997. július
31-ig bezárólag. A kiállítás a Művelődési Házban nem fért el, jelenleg méltatlan, lezárt helyen található. Jávorka János elnök úr a Kft. kérésére reagálva az előterjesztés mellékletét képező levelet
írta.
A Főkefe Kft. kérésének támogatása esetén, a 2014. január 06. napon aláírt megállapodást ismételten módosítani szükséges, vagy azt hatályon kívül helyezve új megállapodást kell kötni, továbbá
gondoskodni kell a kiállítás elhelyezéséről, olyan helyre, ahol az érdeklődők is megtekinthetik. Elnök úr ismerve az önkormányzat szabad helyiségeit a Rákóczi út 32. szám alatti épületben lévő –
hivatalosan – használaton kívüli tantermet javasolja a kiállítás helyszínéül. A használaton kívüli
helységben jelenleg az étkezde régi bútorai, illetve a használaton kívüli, volt fizikoterápia eszközei
vannak. Amennyiben a Képviselő-testület a helyiséget kijelöli a kiállítás helyszínéül, indokolt a tisztasági festés elvégzése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 17.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 6 oldalból
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
-

A Főkefe Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés és módosítása.

3. Jogszabályi háttér
A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 16/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.

4. Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Főkefe Nonprofit Kft bérleti szerződés módosításáról készített előterjesztést.
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, határozott időtartamra szóló Bérleti szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a bérleti szerződést visszamenőleges hatálylyal, 2016. január 1. naptól aláírja.
Határidő: 2016. február 29 .
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hunyadi János HK. DD. Barti Kör
bérleti szerződés kötés kéréséről készített előterjesztést.
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, határozatlan időtartamra szóló Bérleti szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a bérleti szerződést, 2016. március 1. naptól
aláírja.
Határidő: 2016. február 29 .
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
jegyző
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BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Hegedűs Ferenc
polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről
FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság
(1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49., cégjegyzékszám: 01-09-908769, adószám: 22246901-244) képviselője: Szabó György ügyvezető igazgató, mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérlő) között,
alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.
1) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2651
Rétság, Templom utca 8. 374. hrsz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló CISZ Ház épületéből a
főbejárat felöl megközelíthető tizenegy helyiségből álló épületrészt.
2) A Bérlő a bérleményt „megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása tevékenység" céljára veszi bérbe és egyben vállalja, hogy e tevékenysége során legalább 75%-ban rétsági lakóhellyel rendelkező munkavállalókat foglalkoztat. Tevékenységét kizárólag a Bérbeadó
előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.
3) Jelen Bérleti szerződést a Felek 2016. január 1. napjától határozott időre, 2016. december 31.
napig kötik.
4) Bérleti díj
4.1 A Bérlő a bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi öszszege 300.000 Ft - azaz háromszázezer forint -. A bérleti díj az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés I) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
4.2 Bérlő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
4.3 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 2.) pontjában rögzített feltételek együttes
megvalósulása esetén a Bérbeadó munkavállalóként alkalmazott rétsági lakosonként havonta 14.000 Ft - azaz tizennégyezer forint - bérleti díjkedvezményt biztosít a Bérlő részére. A rétsági foglalkoztatottak névsorát minden tárgyhót követő hónap 5. napjáig be kell
nyújtani a Bérbeadó részére. A kimutatás benyújtásának elmaradása a bérleti díjkedvezmény elvesztését vonja maga után.
4.4. A bérleti díjat Bérlő a következő hó 5. napjáig közölt és a 2. pont szerinti feltételeket
igazoló munkavállalói kimutatás szerint kibocsátott számla alapján havonta, nyolc napos
fizetési határidőn belül kezdeményezett átutalással köteles megfizetni a 1174103115451615 számú bankszámlára.
5. Bérlő köteles a közüzemi díjakat (víz, gáz, villamosenergia) Bérbeadó számlája alapján megtéríteni.
6. Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérleményben birtokban van. Bérlő kijelenti, hogy a bérlemény
állapotát ismeri, az rendeltetésszerű használatra alkalmas.
7. Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt köteles a bérleményt rendeltetésszerűen és a jó gazda gondosságával használni, károsodástól megóvni, s a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges karbantartásokat saját költségén elvégezni, valamint viselni a használattal
kapcsolatos valamennyi kiadást és kárt. Bérlő köteles az ingatlanhoz tartozó zöldterület nyírásáról, karbantartásáról, és az épület előtti közterület rendben tartásáról, síkosság mentesítéséről gondoskodni.
8. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt bármilyen felújítást, átalakítást
csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet. Az engedély nélkül
végzett felújítási és átalakítási munkálatok azonnali bérbeadói felmondást eredményezhetnek,
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míg az engedély nélkül végzett munkálatok ellenértékére, értéknövelő hatás megtérítésére a
Bérlő igényt nem tarthat.
9. Bérlő az általa bérelt nem lakás céljára szolgáló bérleményt tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába nem adhatja.
10. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó az ingatlan általa nem használt részeit bérbe adhatja.
11. Bérbeadó Bérlőnek a bérleményben elhelyezett eszközeiért felelősséget nem vállal.
12. Bérleti jogviszony megszűnik:
12.1 Bérbeadó és a Bérlő jogosult indoklás nélkül, írásban három hónapi felmondási idő (rendes
felmondás) betartásával a szerződést felmondani. Rendes felmondás esetében a szerződés az
írásbeli közlést követő harmadik hónap végével szűnik meg. Ezen rendes felmondás nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.
12.2 Bérleti szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetik.
12.3 Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha
a. a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségének az erre irányuló írásbeli felszólítást követő 15
nap múltán sem tesz eleget,
b. az építményt nem rendeltetésszerűen használja,
c. tevékenységét a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül megváltoztatja, valamint
d. a törvény által előírt egyéb esetekben.
13. Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzítetten, és
az eredeti állapotnak megfelelően ingóságaitól kiürítetten és rendezetten köteles átadni a Bérbeadónak. A bérleményben a használat során bekövetkezett károkat a Bérlő köteles megtéríteni. Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése esetén kártérítésre, elhelyezésre, cserehelyiség
biztosításra nem tarthat igényt.
14. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján az
épületet nem üríti ki, úgy köteles használatának időtartamára a Képviselőtestület által megállapított kedvezmény nélküli bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni.
15. Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
16. Bérleti szerződés megkötéséhez a Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete ……számú
határozatával hozzájárult.
17. Szerződő Felek kijelentik, hogy ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő
vitákat, vagy nézetkülönbségeket elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Jogvita esetére a
Felek a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá.
A fenti bérleti szerződést - mely kettő oldalból és tizenhét pontból áll - a Felek kölcsönös értelmezést és előzetes egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és
képviselőik által írják alá.
Jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a 2014. január 06. napon megkötött szerződés
hatályát veszti.
Kelt:

Bérbeadó
Rétság Város Önkormányzata

Bérlő
Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató
Ipari Nonprofit Kft.
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BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Hegedűs Ferenc
polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó)
másrészről
A Hunyadi János HK. Baráti Kör(………) képviselője: Jávorka János elnök, mint bérbevevő (a
továbbiakban: Bérlő) között, alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.
5) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 2651
Rétság, Rákóczi út 32. hrsz. alatt lévő, vegyes használatú épület földszintjén lévő, a mellékelt
alaprajzon 008. számmal jelzett, tanterem megnevezésű helyiséget.
6) A Bérlő a bérleményt „A helyőrségi katona története” című állandó kiállításra. Tevékenységét
kizárólag a Bérbeadó előzetes hozzájárulásával változtathatja meg.
7) Jelen Bérleti szerződést a Felek 2016. március 1. napjától határozatlan időre kötik.
8) Bérleti díj
A Bérlő a bérlemény használatáért havi bérleti díjat, rezsiköltséget nem tartozik fizetni.
9. Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlemény megtekintett állapotban veszi igénybe, a bérlemény
állapotát ismeri, az rendeltetésszerű használatra alkalmas.
10. Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt köteles a bérleményt rendeltetésszerűen és a jó gazda gondosságával használni, károsodástól megóvni.
11. Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt bármilyen felújítást, átalakítást
csak a Bérbeadóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet. Az engedély nélkül
végzett felújítási és átalakítási munkálatok azonnali bérbeadói felmondást eredményezhetnek,
míg az engedély nélkül végzett munkálatok ellenértékére, értéknövelő hatás megtérítésére a
Bérlő igényt nem tarthat.
12. Bérlő az általa bérelt nem lakás céljára szolgáló bérleményt tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába nem adhatja.
13. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó az ingatlan általa nem használt részeit bérbe adhatja.
14. Bérbeadó Bérlőnek a bérleményben elhelyezett eszközeiért felelősséget nem vállal.
15. Bérleti jogviszony megszűnik:
15.1 Bérbeadó és a Bérlő jogosult indoklás nélkül, írásban három hónapi felmondási idő (rendes
felmondás) betartásával a szerződést felmondani. Rendes felmondás esetében a szerződés az
írásbeli közlést követő harmadik hónap végével szűnik meg. Ezen rendes felmondás nem minősül a Ptk. szerinti joggal való visszaélésnek.
15.2 Bérleti szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntetik.
15.3 Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha
a. az építményt nem rendeltetésszerűen használja,
b. tevékenységét a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül megváltoztatja, valamint
c. a törvény által előírt egyéb esetekben.
16. Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzítetten, és
az eredeti állapotnak megfelelően ingóságaitól kiürítetten és rendezetten köteles átadni a Bérbeadónak. A bérleményben a használat során bekövetkezett károkat a Bérlő köteles megtéríteni. Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése esetén kártérítésre, elhelyezésre, cserehelyiség
biztosításra nem tarthat igényt.
17. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Bérlő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján az
épületet nem üríti ki, úgy köteles használatának időtartamára a Képviselőtestület által megállapított kedvezmény nélküli bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni.
a.
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18. Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
19. Bérleti szerződés megkötéséhez a Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete ……/2016.
(II.26.) számú határozatával hozzájárult.
20. Szerződő Felek kijelentik, hogy ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő
vitákat, vagy nézetkülönbségeket elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. Jogvita esetére a
Felek a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá.
A fenti bérleti szerződést - mely kettő oldalból és húsz pontból áll - a Felek kölcsönös értelmezést
és előzetes egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és képviselőik által írják alá.
Kelt:

Bérbeadó
Rétság Város Önkormányzata

Bérlő

Hunyadi János HK. Baráti Kör
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök

ELŐTERJESZTÉS
Javaslat önkormányzati bérlakás biztosítására a Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Járóbeteg-szakellátó Központban
meghirdetésre kerülő gyógytornász álláshelyhez kapcsolódóan
Készült a Képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Ahogy azt már az elmúlt testületi ülésen is jeleztem, a Járóbeteg-szakellátó Központban
szükségessé vált gyógytornász álláshely meghirdetése. Mivel a gyógytorna az OEP által az
egyik legjobban finanszírozott tevékenység, ezért nagyon fontos a stabil ellátás biztosítása.
Sok más egészségügyi tevékenység mellett jelenleg a gyógytornász szakma is az ún.
hiányszakmák közé tartozik. Nagyobb eséllyel lehetne a meghirdetésre kerülő állásra pályázót
találni, ha az önkormányzat bérlakást tudna biztosítani a majdani pályázók számára. Az
önkormányzat rendelkezik ilyen célra fenntartott lakással a Rákóczi út 34. szám alatti
épületben.
A javaslat a következő: a Képviselő-testület hatalmazza fel a Kft. ügyvezető igazgatóját arra,
hogy az álláshirdetést úgy tegye közzé, hogy az álláshoz önkormányzati bérlakás biztosított.
Határozati javaslat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot a Járóbetegszakellátó Központban meghirdetésre kerülő gyógytornász álláshelyhez biztosítandó
önkormányzati bérlakás tárgyában.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a Járóbeteg-szakellátó
Központban szükségessé vált gyógytornász álláshelyet úgy hirdesse meg, hogy az álláshoz
összkomfortos önkormányzati bérlakás biztosított.
Határidő: Kft. ügyvezető igazgató értesítésére 2016. február 29.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

Rétság, 2016. február 12.

Dr. Szájbely Ernő
PVB elnök

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit
Takarítási szünet kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 19-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda éves nagytakarítását 2016. Augusztus 01.-től - augusztus 19.-ig tervezzük. Nyitás 2016. augusztus 22.-e hétfő.
A Szülői tájékoztatás érdekében kérem a zárva tartást, a megadott időpontban szíveskedjenek engedélyezni.

Rétság.2016.február 12.

Vinczéné Szunyogh Judit s.k.
óvodavezető

2. Jogszabályi háttér :
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési névhasználatról szóló 20/2012.
(VIII.31) EMMI rendelet 3. 0 (7) bekezdése

3. Határozati javaslat:
I.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2016. (II.19.) KT határozata
A) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az óvoda
nagytakarítás ideje alatti zárvatatását 2016.08.01.-2016.08.19. közötti időszakban. Nyitás
2016.08.22.

Határidő:szerződéskötésre 2016. augusztus
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

1 oldal a 2 oldalból

II.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2016. (II.19.) KT határozata
B) Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és nem hagyja jóvá az óvoda
nagytakarítás ideje alatti zárvatatását 2016.08.01.-2016.08.19. közötti időszakban. .

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

Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia
Előterjeszti: Fodor Rita a jegyző általános helyettese
KÉRELEM IRODA HASZNÁLAT HOSSZABBÍTÁSRA

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére

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

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a 213/2015 (X.30) számú határozatával támogatott irodahasználatot meghosszabbítani szíveskedjen. A Járási Hivatalban a Kormányablak kialakítása miatti építkezések
folytán ki kellett üríteni az alsó szinten található irodáikat. Ezért kérték, hogy munkavégzés és irattárolás céljára a Polgármesteri Hivatal földszinti hátsó bejáratánál lévő 013. számú irodát ingyenes
használatba vehessék. A Tisztelt Képviselő-testület ehhez hozzá is járult. A munkálatok előre láthatóan március végéig tartanak, így kérik, hogy a használatot 2016. április 01-ig meghosszabbítani
szíveskedjenek. A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. február 16.
Fodor Rita
jegyző általános helyettese

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
213/2015. (X.30.) kt határozat

3. Jogszabályi háttér
A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 16/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a

1 oldal a 3 oldalból

Kérelem iroda használat hosszabbításra
Kt. 2016. február 26-i ülésére

Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Járási Hivatal Vezetőjének ideiglenes és ingyenes irodahasználat hosszabbítására vonatkozó kérelmét, azt támogatja. A mellékelt
iroda használati szerződésben rögzített feltételekkel 2016. április 01-ig meghosszabbítja az ingyenes iroda használatot.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést
aláírja.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
Jegyző
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Kérelem iroda használat hosszabbításra
Kt. 2016. február 26-i ülésére

IRODA HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

mely létrejött a Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20. adószám: 15451615-1-12)
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester, továbbiakban Használatba adó, és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala (2651-Rétság, Rákóczi út 20.), képviseli: Dudás György hivatalvezető, továbbiakban: Használatba vevő között az alábbiak szerint:

1. A használatba adó használatba adja a Rétság, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti földszinti hátsó bejáratánál lévő helyiséget (013 számú irodát).
2. Használatba vevő az 1. pont szerinti helyiséget munkavégzés és irattárolás céljára használja.
3. Használatba vevő a 2. pontban meghatározott cél szerinti és az azzal összefüggésben lévő
tevékenységet csak az 1. pontban megjelölt teremben/területen végezheti.
4. Használat időtartama:
2015. év november hó 01. naptól
2016. év április hó 01. napig tart.
5. A Használatba vevő nem fizet használati díjat az 1. pont szerinti helyiség használatáért,
6. A Használatba adó a 4. pont szerinti időtartamra a helyiségben elhelyezett berendezésekért
és felszerelésekért, tárgyakért, valamint a helyiség rendeltetésszerű használatáért erkölcsi és
anyagi felelősséget vállal.
7. A Használatba adó a 4. pont alatti időtartam alatt okozott károkat jegyzőkönyvbe veszi, annak ellenértékét a Használatba vevővel megtérítteti, amelyet a Használatba vevő köteles teljesíteni.
Jelen szerződés 4 példányban készült és mindkét fél aláírásával válik jogérvényessé.

Rétság, 2015. november 01.

……….………............ …..
Használatba vevő aláírása

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

Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese
A KEREPLŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET
2015. ÉVI TÁMOGATÁS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére

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

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Kereplő Néptánc Egyesület kérelmet nyújtott be 2015. évi önkormányzati támogatásának módosítása tárgyában. Az Egyesület 2015. évben 320.000.- Ft támogatást kért és kapott. A megkötött
megállapodásban a felhasználási célokra fordított összegek azonban változtak. Az évzáró rendezvényről a Szent András havi rendezvényre szeretnének 12.010.- forintot átcsoportosítani. A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem.

Cél
Évzáró néptáncgála (gyerekek ajándéka,
mikroport vásárlás)
Verőce néptánc tábor (férfi táncoktató tiszteletdíja)
„Mulassunk egyet Szent András havában” rendezvény (gyerekek ajándéka, fellépők tiszteletdíja)
Összesen:

Megállapodás
szerinti összeg
(Ft)

Módosított
összeg (Ft)

150.000.-

137.990.-

60.000.-

60.000.-

110.000.320.000.-

122.010.320.000.-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

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

384-37/2015 megállapodás, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

1 oldal a 3 oldalból

Kereplő Néptánc Egyesület 2015. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
Kt. 2016. február 26-i ülésére

3. Jogszabályi háttér
A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 16/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kereplő Néptánc Egyesület 2015.
évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:
Cél
Évzáró néptáncgála (gyerekek ajándéka, mikroport
vásárlás)
Verőce néptánc tábor (férfi táncoktató tiszteletdíja)
„Mulassunk egyet Szent András havában” rendezvény
(gyerekek ajándéka, fellépők tiszteletdíja)
Összesen:

Módosított
összeg (Ft)
137.990.60.000.122.010.320.000.-

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás
módosítást aláírja.
Határidő: 2016. március 01.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság, 2016. február 16.
Fodor Rita
jegyző általános helyettese

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

2

Kereplő Néptánc Egyesület 2015. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
Kt. 2016. február 26-i ülésére

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
1.sz.
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és
a Kereplő Néptánc Egyesület – képviselő: Lengyel László elnök – között 2015. évi önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában:
1. A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
Cél
Évzáró néptáncgála (gyerekek ajándéka, mikroport
vásárlás)
Verőce néptánc tábor (férfi táncoktató tiszteletdíja)
„Mulassunk egyet Szent András havában” rendezvény
(gyerekek ajándéka, fellépők tiszteletdíja)
Összesen:

137.990.60.000.122.010.320.000.-

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
2. A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak.

Rétság, 2016. ………………………………………

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia
Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
A RÉTSÁGI ÁRPÁD EGYLET
2015. ÉVI TÁMOGATÁS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére

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

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági Árpád Egylet kérelmet nyújtott be 2015. évi önkormányzati támogatásának módosítása
tárgyában. Az Egylet 2015. évben 800.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött megállapodásban a Labdarúgó öregfiúk szakosztályra jutó 150.000.- forint felhasználási célokra fordított öszszegek azonban változtak. A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem.

Cél
2015 évi bajnokság tagdíj, nevezési díj
Versenyengedély 2015 évre
Bírói díj
Utazási költség
Terembérleti díj
Összesen:

Megállapodás
szerinti összeg
(Ft)
5.000
20.000
45.000
15 000
65.000
150.000

Módosított
összeg (Ft)
21.110
28.260
0
25 405
75.225
150.000

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. február 9.
Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

Rétsági Árpád Egylet 2015. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
Kt. 2016. február 26-i ülésére

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

384-3/2015 megállapodás, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

3. Jogszabályi háttér
A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 16/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet 2015. évi
önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:
Íjász-lövész szakosztály célokra fordított összegei változatlanul maradnak az eredeti szerződés
szerint.
Labdarúgó öregfiúk szakosztály:
Módosított
összeg (Ft)
21.110.28.260.25.405.75.225.150.000.-

Cél
Bajnokság, tagdíj, nevezési díj
Versenyengedély
Utazási költség
Terembérleti díj
Összesen:

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás
módosítást aláírja.
Határidő: 2016 ……………………
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság, 2016. február 9.
Hegedűs Ferenc
polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
Jegyző
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Rétsági Árpád Egylet 2015. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme
Kt. 2016. február 26-i ülésére

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
1.sz.
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és
a Rétsági Árpád Egylet – képviselő: Fodor László elnök – között 2015. évi önkormányzati
támogatás módosítása felhasználása tárgyában:
1. A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
Íjász-lövész szakosztály:
Biztosítási díj, rajtengedélyek, sportorvosik

320.000,-Ft

Építési anyagok:

160.000,-Ft

Benzin a fűnyíráshoz:

50.000,-Ft

PB palackok cseréje

20.000,-Ft

Lőszerek, nyílvesszők, 3D-s célok:

100.000,-Ft

Összesen:

650.000,-Ft

Labdarúgó öregfiúk szakosztály:
Bajnokság, tagdíj, nevezési díj
Versenyengedély
Utazási költség
Terembérleti díj
Összesen:

21.110.-Ft
28.260.-Ft
25.405.-Ft
75.225.-Ft
150.000,- Ft

A támogatás két egyenlő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1.
napot követően vehető igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támogatás első részével maradéktalanul elszámolt.
2. A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak.

Rétság, 2016. ………………………………………

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Baditzné Vígh Magdolna tulajdonosi hozzájárulás kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-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!
Baditzné Vígh Magdolna Rétság, Takarék u. 25. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordul a
Képviselő-testülethez, hogy az ingatlana előtti parkolóban, a lejáró mellett 1 db parkolóhelyre
rokkant jelzés felfestéséhez hozzájárulni szíveskedjen.
Kérelmező kiegészítette a kérelmét egy pontos helyszínrajzzal is.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérést, a mozgáskorlátozott jelzés felfestése nem
elegendő, ki kell tenni a szabályos (piktogramos) közlekedési táblát is. A felfestés és a tábla
beszerzési költségeire éves költségvetésünk tartalmaz fedezetet.
A felfestés időjárás függvényében végezhető el. A felfestés során figyelembe kell venni a az ÚT
2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)”című útügyi technológiai szabályt (2009. augusztus 15-től jelenleg is hatályos). A szabály alapján az akadálymentes parkoló legkisebb szélességi mérete 3,6 méter, mely tartalmazza a kiszállási sávot is (2,5
méter parkoló 1,1 méter kiszállási sáv).
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

1 oldal a 2 oldalból

Baditzné Vígh Magdolna tulajdonosi hozzájárulás kérelme

2016. 02. 26-i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
-

253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban: OTÉK) című jogszabály,
ÚT 2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)”című
útügyi technológiai szabály,

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Baditzné Vígh Magdolna tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Takarék u. 25. szám előtti ingatlan előtti parkolóban a
határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgáskorlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadálymentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön. A felfestést a következő méretek figyelembevételével kell elvégezni:
- a parkoló szélessége 2,5 m,
- a kiszállási sáv 1,1 m
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Baditzné Vígh Magdolna tulajdonosi hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Takarék u. 25. szám előtti ingatlan előtti parkolóban 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgáskorlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadálymentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön.
Határidő: értesítésre 2016. március 01.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
JOBBÁGYI PÉTER
BÉRLETI SZERZŐDÉS KÉRELME

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére

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

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Jobbágyi Péter azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a rétsági Extrém Nap
megrendezéséhez ingyenes területhasználati engedéllyel járuljon hozzá. A rendezvényt 2015. május 28-án tervezik megtartani.
A Képviselő-testület 2014. december 19-i ülésén hozzájárult a 2015. évi rendezvény miatti bérleti
szerződés megkötéséhez. Jelen kérelmükben a 2015. évre biztosított feltételek ismételt biztosítását kérik.
Kérelmező vállalja, hogy a rendezvényhez használat területet az átvételkori állapotban adják viszsza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 17.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása
199/2014. (XII.19.) kt határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jobbágyi Péter térítésmentes
terület-használatra vonatkozó kérelméről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a Extrém nap sporteseményeinek 2015. május 16. napján történő megrendezése érdekében, a volt laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületnek, a mellette
lévő 2 db hangárnak, a Hunyadi ligetnek, a 400-as futópálya környékének és a felújított öltöző
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Jobbágyi Péter bérleti szerződés kérelme
Kt. 2016. február 26-i ülésére

feletti területnek ingyenes használatát a határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint
biztosítja.
A használat közben okozott esetleges károk fedezetéül kérelmező részére 150.000 Ft kaució
megfizetését határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja.

Határidő: 2015. május 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a
2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
3. § (4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jobbágyi Péter térítésmentes
terület-használatra vonatkozó kérelméről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a Extrém nap sporteseményeinek 2016. május 28. napján történő megrendezése érdekében, a volt laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületnek, a mellette
lévő 2 db hangárnak, a Hunyadi ligetnek, a 400-as futópálya környékének, a felújított öltöző feletti terület és a lőtér mögötti hangárok területének ingyenes használatát a határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint biztosítja.
A használat közben okozott esetleges károk fedezetéül kérelmező részére 150.000 Ft kaució
megfizetését határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja.

Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
Jegyző
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BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről:
Jobbágyi Péter (Cím: 2651 Rétság, Rózsavölgy u. 23.) mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,
a volt laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületet, a mellette lévő hangárt, a Hunyadi liget területét, a 400-as futópálya környékét és a felújított öltöző feletti részt és a lőtér mögötti középső hangár területét (mellékelt térkép alapján, 1. sz. melléklet) 2016. május 28. napon Extrém
nap megtartása céljára.
2./ Bérbevevő a Bérlemény használatáért bérleti díjat nem fizet. Bérbevevő köteles a területhasználat során keletkező esetleges károk fedezetéül 150.000 Ft azaz egyszáz-ötvenezer forint kauciót a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni. Amennyiben a területbérlés során
Bérbeadónak kára nem keletkezett, a kaució összegét a rendezvényt követő 3 munkanapon
belül visszafizeti. A kaucióból az okozott károk számviteli bizonylatokkal igazolható ellenértéke
levonásra kerül.
3./ Bérbeadó semmilyen közművet nem szolgáltat.
4./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.
5./ Bérbeadó tájékoztatja Bérbevevőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező bérlemény volt
honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. Ebből következően a területen, illetve annak környezetében, a korábbi katonai tevékenység hatásai érvényesülhetnek,
amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel.
Bérbevevő az ingatlan ezen állapotát, mint tényt, tudomásul veszi. A jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítéséről (pl., kártérítés, kártalanítás stb.), amely abból fakadhat, hogy a jelen pontban részletezett körülmények
miatt, a bérlemény használhatósága, használati értéke eltér a szokásostól.
6./ Bérbevevő a bérleményt a rendezvény megkezdése előtt köteles legalább jelképes szalagokkal lehatárolni, továbbá gondoskodni arról, hogy a szerződésben nem nevesített területeket,
épületeket a résztvevők ne használják. A rendezvény befejezését követően Bérbevevő a bérleményt rendezetten, az eredeti állapot visszaállítása után köteles elhagyni. A Bérbeadó épületeiben okozott kárt Bérbevevő köteles megtéríteni.
Bérbevevő eszközeit saját felelősségére hagyja a bérleményben, azok biztonságáért, épségéért Bérbeadó felelősséget nem vállal.
Bérbevevő a bérleményt más számára további bérletbe nem adhatja.
7./ A rendezvény biztonságos lebonyolításáért, az ehhez szükséges feltételek biztosításáért Bérbevevőt teljes körű felelősség terheli. A keletkező károkért, beleértve az esetlegesen harmadik személyeknek okozott károkat is, valamint az ezekből fakadó kártérítési igényekért Bérbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik. A jelen bérleti szerződés nem mentesíti a Bérbevevőt a rendezvény lebonyolításához szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól, ezen
engedélyek beszerzése a Bérbevevő kötelessége.
8./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
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9./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
……/2016. (………..) számú határozatával hozzájárult.
10./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat,
vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Rétság, 2016. ………………..

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
MAJOROS EDIT INGATLANVÁSÁRLÁSI KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Majoros Edit Rétság, Rózsavölgy út 60. szám alatti lakos a csatolt kéréssel keresett meg.
Kérelmező valóban járt a Polgármesteri Hivatalba. Elmondása szerint kb. 15-20 éve vásárolta
meg a 05/30 hrsz-ú területet. A Polgármesteri Hivatalba a vásárlással kapcsolatban irat nem
lelhető fel. Az önkormányzat vagyonnyilvántartásában a kért terület szerepel. A területet az önkormányzat „átadás” jogcímen 1996. január 17-én szerezte.
Kérelmező leírta, hogy járt a Földhivatalban is, a korábbi években történt vásárlás dokumentuma ott sem lelhető fel. A vásárlás tényét a vevőnek kell (kellett) az ingatlan nyilvántartásba bejegyeztetnie.
A kérelem lényege, hogy Majoros Edit szeretné megvásárolni a területet. A terület 2.904 m2,
szántó besorolású.
Hasonló kérelem 2015. december havi ülésen volt tárgyalva. Akkor Szőlő utcai lakos kérte az
ingatlana mögötti terület megvásárlásának lehetőségét. A vételár 300 Ft/m2 összegben került
megállapításra. A Szőlő utcai ingatlan közvetlenül a Kérelmező ingatlanához kapcsolódott,
egyéb hasznosítása nem megoldható.
A jelen kérelemben szereplő ingatlan a Bánk felé vezető földútról megközelíthető. Nem csupán
a Kérelmező ingatlanához kapcsolódik, a szomszédos ingatlant is érinti. Szomszédságában a
Bánk felé vezető földútról megközelíthető szántóföldek vannak. A kért terület tulajdoni lapján
több szolgalmi jog bejegyzés is található. A szolgalmi jogok miatt a terület a mezőgazdasági
művelésen kívül nem hasznosítható. A 05/30 hrsz-ú terület belterületbe nem vonható, tovább
nem osztható.
Hatályos vagyonrendeletünk értelmében az ingatlaneladást, amennyiben telek kiegészítésre
kerül értékesítésre nem kell pályáztatnunk. Jelen esetben a telek kiegészítés részben igaz,
ugyanakkor a 05/30 hrsz-ú terület más telekkel is közvetlen határos.
Az értékbecslést – vélhetően a terület értéke nem éri el az 1 millió forintot – elvégezheti a Polgármesteri Hivatal. Az apparátusban nincs olyan kolléga, aki rendelkezne megfelelő szakképesítéssel. A kínálati árra köszönettel veszünk javaslatot képviselő társaimtól.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester
1 oldal a 5 oldalból
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
265/2015. (XII.18.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Baginé Székely Anita földterület
vásárlási kérelméről készített előterjesztést.
.
A Képviselő-testület a 05/28 hrsz-ú 595 m2 nagyságú, természetben a Szőlő u. 30. számú ingatlan fölötti terület értékesítéséhez hozzájárul. A vételárat 300 Ft/m2 összegben határozza
meg. Az adás-vétellel kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.

Határidő: kérelmező értesítésére 2015. december 21.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:

15/2004.(X.04.) rendelet
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYARÓL
Az egyes jogügyleteknél alkalmazandó szabályok
12.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására
(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő
vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki.
(2) A pályázati rendszer nem terjed ki:
a.) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények alatti földterületek hasznosítására, értékesítésére
b.) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági társaságok üzletrészeinek értékesítésére,
c.) állami feladatot ellátó állami szervek elhelyezésére,
d.) részvények értékesítésére,
e.) pályáztatás kétszeri eredménytelensége utáni esetekre
f.) ha a hasznosítandó helyiség közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási,
kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja
g.) a várhatóan 1 millió Ft egyedi értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, kivéve
több jelentkező esetét, illetve 1 millió forintot elérő vagy meghaladó értékhatár esetén, ha a Képviselő-testület az önkormányzat valamint Rétság város hosszú távú stratégiai elképzelési megvalósítása céljából, megalapozott önkormányzati érdekből a pályázat mellőzéséről rendelkezik,
h.) lakóház építés céljára kialakított telkek elidegenítésére
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i.) mezőgazdasági rendeltetésű földek haszonbérbe adására
j.) ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetére
15.§
(1) Önkormányzati ingatlant érintő, tulajdonjog-változással járó döntés előkészítése során az
ingatlanról – kivéve az építési telkeket, telekigazítás céljára értékesített ingatlanrészeket,
valamint a várhatóan 1 millió Ft nettó eladási árat el nem érő ingatlanokról – független
ingatlanforgalmi szakvéleményt kell beszerezni.
(2) A várhatóan 1 millió Ft-ot el meg nem haladó nettó eladási ár esetén a polgármesteri hivatal értékelése alapján is meghozható a döntés.

4. Határozati javaslat
„A” változat
„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Majoros Edit ingatlanvásárlási
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 05/30 hrsz-ú szántó besorolású, 2.904 m2 területű ingatlanát pályázat
útján kívánja értékesíteni.
A Képviselő-testület terület kínálati árát …… Ft/m2 összegben határozza meg. Az ingatlan értékesítéséről szóló hirdetményt a helyi médiumban (hivatalos honlap, Rétság Televízió, hirdetőtáblák) kell megjelentetni.
Határidő: hirdetések feladására 2015. március 1.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
„B” változat
„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Majoros Edit ingatlanvásárlási
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 05/30 hrsz-ú szántó besorolású, 2.904 m2 területű ingatlanát pályázat
útján kívánja értékesíteni.
A terület kínálati árának meghatározásához a Képviselő-testület hivatalos értékbecslést kér. Az
értékbecslést …………………………. értékbecslőtől kell megrendelni.
Határidő: 2015. március 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
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„C” változat
„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Majoros Edit ingatlanvásárlási
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 05/30 hrsz-ú szántó besorolású, 2.904 m2 területű ingatlanát – tekintettel
arra, hogy a területet telek kiegészítésnek minősíti - pályázat kiírása nélkül, a kérelmező részére értékesíti.
A Képviselő-testület terület kínálati árát …… Ft/m2 összegben határozza meg. Az adás-vétellel
kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.

Határidő: értesítésre 2015. március 1.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
„D” változat
„RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (II.26.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Majoros Edit ingatlanvásárlási
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 05/30 hrsz-ú szántó besorolású, 2.904 m2 területű ingatlanát nem kívánja értékesíteni. A terület használatára földhaszonbérleti szerződést kell kötni.

Határidő: értesítésre 2015. március 1., szerződés- előkészítésére 2016. március 16.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Rónai Gábor levelében azzal a szándékkal fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy felajánlja
eladó ingatlanját megvételre az önkormányzat számára. A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem.
Tulajdoni lap adatai: Az ingatlan Rétság, Kossuth út 37 (hrsz. 233) szám alatti lakóház, udvar,
gazdasági épület. A tulajdonos Rónai Gábor 1/1 arányban. .
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. február 10.
Hegedűs Ferenc
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3. Jogszabályi háttér
15/2004. (X.04.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályáról szóló
többször módosított rendelet

1 oldal a 2 oldalból

Ingatlan eladási ajánlat

a K.t. 2016. február 26-i ülésére

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rónai Gábor kérelmét. A Képviselő-testület az ingatlant nem kívánja megvásárolni.
Kérelmező értesítése: határidő 2016. március 01.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rónai Gábor kérelmét. A Képviselő-testület az önkormányzat vagyongazdálkodási rendelete alapján független ingatlanforgalmi
szakvéleményt kér az ingatlanról. Az ingatlan megvételéről a szakvélemények beszerzése után
dönt.
Határidő: 2015. március 01.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia
Előterjeszti: Fodor Rita jegyző általános helyettese
NÉPTÁNC OKTATÁSRÓL SZÓLÓ
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére

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

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétság Város és Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testületei közötti 472/2008
számú megállapodás alapján közösen foglalkoztatnak néptánc oktatót. A néptánc oktató teljes
munkaidős munkáltatója a Nagyoroszi Önkormányzat. A közalkalmazotti besorolása az oktatónak
idén változik, személyi juttatás és járulék együttesen 3.517.000.-Ft/év lesz. A megállapodás alapján Rétság az összes költség 42%-át viseli, így éves szinten 1.477.140.- forinttal fog hozzájárulni
az oktató költségeihez „egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” jogcímen.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

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

472/2008 megállapodás, melyet előterjesztésemhez mellékelek.

3. Jogszabályi háttér
A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 16/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA

1 oldal a 2 oldalból

Néptánc oktatásról szóló megállapodás módosítása
Kt. 2016. február 26-i ülésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a néptánc oktató besorolás változása miatti megállapodás módosítás javaslatot, azt támogatja. A megállapodás 4. pontja szerinti
összes költséget 3.517.000.-Ft/év-re, a Rétságot érintő 42% költséget 1.477.140.-ft/év-re kell módosítani.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás
módosítást aláírja.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság, 2016. február 9.
Fodor Rita
jegyző általános helyettese
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
Jegyző
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
2. sz.
Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviselője: Gönczöl József polgármester, 2654-Nagyoroszi, Fő út 1), valamint Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, 2651-Rétság, Rákóczi út 20) megállapodnak a következőkben:

1. A 472/2008 számú megállapodás 4.) pontja az alábbiak szerint módosul.
2. 4.) Az önkormányzatok a munkáltatás költségeit a munkaidő alapján osztják meg a következők szerint:
A munkavállaló összes költsége 3.517.000.-ft/év, melyből Rétság 42%-ot visel, azaz
1.477.140.-Ft/év összeget, Nagyoroszi 58%-ot visel, azaz 2.039.860.-ft/év összeget. A költségek magukban foglalják az élelmezési és utazási költséget.
Rétság ráeső összeget pénzátadóként adja át tárgyhó 30. napjáig.

A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak.

Rétság, 2016. ………………………………………

Gönczöl József
polgármester
Nagyoroszi Község Önkormányzata

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

Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia
Előterjeszti: Fodor Rita jegyző általános helyettese
A RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2015. évi támogatás módosítási kérelme, beszámoló az egyesület tevékenységéről és
2016. évi támogatási megállapodás megkötésének kezdeményezése

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016.02.26-i ülésére

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

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be 2015. évi önkormányzati támogatásának módosítása tárgyában. Egyúttal beszámol az együttműködési megállapodásban vállalt feladatok megvalósulásáról, az egyesület 2015 éves tevékenységéről. A beszámolót ill. kérelmet előterjesztésemhez mellékelem.
Az Egyesület 2015. évben 1.300.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött megállapodásban
felhasználási célokra fordított összegek változtak, a megállapodás módosítását kell kezdeményezniük.
Megállapodás
szerinti összeg
Módosított
Cél
(Ft)
összeg (Ft)
Üzemanyag költségre
100 000
60 358
Javítási, karbantartási munkákra
150 000
120 605
Kötelező biztosításra
90 000
83 452
Épületüzemeltetési költségekre (energia)
200 000
302 600
Élelmezés, védőital
80 000
56 644
Könyvelői díjra
50 000
50 000
Gépek, berendezések felszerelések javítása
60 000
0
Épület karbantartásra, felújításra
200 000
222 418
Adminisztrációk költéskekre (posta, telefon)
50 000
13 100
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés
50 000
27 944
Egyenruha
50 000
885
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési kellékek, étkezés)
60 000
51 503
Őrszoba, konyha helyiség bútor, felszerelés
160 000
310 491
Összesen:
1 300 000
1 300 000

1 oldal a 7 oldalból

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme és a
2016. évi támogatási megállapodás megkötésének kezdeményezése
Kt. 2016. január 26-i ülésére

Egyúttal a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület beadott kérelme alapján az együttműködési megállapodásra hivatkozva - mely 4. pontja szerint Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület további működését a jövőben is segíti, továbbá anyagilag is támogatni kívánja a mindenkori költségvetési lehetőség függvényében – tisztelettel kéri az Egyesület további támogatását a 2016. évre vonatkozóan is, melyhez a beadvány költségvetésében részletezi a felhasználási célokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

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

Együttműködési megállapodás 2013. április 30-i keltezéssel, 384-35/2015 megállapodás módosítás 2. melyet előterjesztésemhez mellékelek.

3. Jogszabályi háttér
A 2016. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 16/2015 (XII.21.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője
bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.( II.26.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási célok
az alábbiak szerint kerüljenek módosításra:
2015 Cél
Üzemanyag költségre
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrész
Kötelező biztosításra
Épületüzemeltetési költségekre (energia)
Élelmezés, védőital
Könyvelői díjra
Gépek, berendezések felszerelések javítása
Épület karbantartásra, felújításra
Adminisztrációk költségekre (posta, telefon)
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés
Egyenruha
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési kellékek, étkezés)
Őrszoba, konyha helyiség bútor, felszerelés
2

Módosított
összeg (Ft)
60.358.120.605.83.452.302.600.56.644.50.000.0
222.418.13.100.27.944.885.51.503.310.491.-

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme és a
2016. évi támogatási megállapodás megkötésének kezdeményezése
Kt. 2016. január 26-i ülésére

Összesen:

1 300 000.-

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelmét, azt támogatja.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási célok
az alábbiak legyenek:

2016 Cél
Üzemanyag (IFA,. Szivattyú, kisgépek)
Gépjárműfecskendő javítási karbantartás, alkatrész beszerzés
Kötelező biztosításra, műszaki vizsga díjai
Épületüzemeltetési költségekre (víz,csatorna,
energia stb)
Élelmezés, védőital (éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, társadalmi munkák, tűz és káreseteknél
Könyvelői díjra
Gépek, berendezések felszerelések karbantartása, javítása, felülvizsgálata
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek
Adminisztrációk költségekre (posta, telefon)
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés
Egyenruha, védőfelszerelés
Réság Tűzoltóverseny költségei
Közösségi tér bútor beszerzés
Összesen:

Összeg
100.000
100.000
320.000
90.000

60 000
50.000
50 000
120 000
50.000
50.000
100 000
60.000
120 000
1 300 000

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 2015. évi
megállapodás módosítást, valamint a 2016 évi támogatási megállapodást aláírja.
Határidő: 2016. ……………………
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Rétság, 2016. február 8.
Fodor Rita
jegyző általános helyettese
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Dr. Varga Tibor
Jegyző
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme és a
2016. évi támogatási megállapodás megkötésének kezdeményezése
Kt. 2016. január 26-i ülésére

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
1. sz.
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és
a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület – képviselő: Fábián János elnök – között 2015. évi
önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában:
1. A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
2.) A támogatást a következő kifizetésekre használhatja fel:

Cél
Üzemanyag költségre
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrész
Kötelező biztosításra
Épületüzemeltetési költségekre (energia)
Élelmezés, védőital
Könyvelői díjra
Gépek, berendezések felszerelések javítása
Épület karbantartásra, felújításra
Adminisztrációk költségekre (posta, telefon)
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés
Egyenruha
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési kellékek, étkezés)
Őrszoba, konyha helyiség bútor, felszerelés
Összesen:

Módosított
összeg (Ft)
60.358.120.605.83.452.302.600.56.644.50.000.0
222.418.13.100.27.944.885.51.503.310.491.1 300 000.-

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

Rétság, 2016. ………………………………………

Hegedűs Ferenc
polgármester

Fábián János
elnök
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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi támogatás megállapodásának módosítási kérelme és a
2016. évi támogatási megállapodás megkötésének kezdeményezése
Kt. 2016. január 26-i ülésére

Ikt.sz:…………./2016

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között a Képviselő-testület
által biztosított 2016.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2016.(……..) számú határozatával a 2016. évi önkormányzati támogatásként a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére
1.300.000 Ft azaz egymillió-háromszázezer forintot biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084032.
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:

Cél
Üzemanyag (IFA,. Szivattyú, kisgépek)
Gépjárműfecskendő javítási karbantartás, alkatrész
beszerzés
Kötelező biztosításra, műszaki vizsga díjai
Épületüzemeltetési költségekre (víz,csatorna, energia
stb)
Élelmezés, védőital (éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, társadalmi munkák, tűz és káreseteknél
Könyvelői díjra
Gépek, berendezések felszerelések karbantartása,
javítása, felülvizsgálata
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek
Adminisztrációk költségekre (posta, telefon)
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés
Egyenruha, védőfelszerelés
Réság Tűzoltóverseny költségei
Közösségi tér bútor beszerzés
Összesen:

Összeg
100.000
100.000
320.000
90.000
60 000
50.000
50 000
120 000
50.000
50.000
100 000
60.000
120 000
1 300 000

A támogatás két egyenlő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot
követően vehető igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támogatás első részével maradéktalanul elszámolt.
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek támogatására tervezett keret terhére
az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64000060-10053700 számú
számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő,
támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 6
hónapon belül kell elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően folyósítható.
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5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti.
A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak.
6.) Támogatott 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 támogatás 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 minősülő 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 terheket 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 irányadónak 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, 2016. ……………………….

Hegedűs Ferenc
polgármester

………….……………
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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NYILATKOZAT

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, 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 közpénzekből 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
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-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 határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.
2016. január 22-i ülés
1

A 2016. évi költségvetés előkészítése
A 2016. évi költségvetés összeállítása az állásfoglalások alapján elkészült.

2

Társadalmi Kapcsolatok ad-hoc Bizottsághoz érkezett kérelemmel kapcsolatos döntés
Az állásfoglalást tudomásul vettük, az Általános Iskola költségiből a költségátvállalás
megtörtént.

3

Cafetéria szabályzat jóváhagyása
A szabályzat jóváhagyását tudomásul vettük, az ismertetés még tart.

4

Árajánlat elbírálása Kossuth u. javítási munkáira
A Penta Kft. értesítése megtörtént. Bővebb beszámoló a polgármesteri munkáról készített tájékoztatóban.

5

Felhatalmazás közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésére
A tanfolyam az alacsony érdeklődés miatt nem indult be.

6

Család és Gyermekjóléti központ létrehozása
A törvényességi felhívásra a jegyzőkönyv, illetve a határozat megküldésével válaszoltunk. Folyamatos feladat.

7

Szándéknyilatkozat megadása Nógrád Megyei Kormányhivatal részére
A szándéknyilatkozat megküldése megtörtént.

1 oldal a 4 oldalból

8

Szerződés jóváhagyása (tervezés)
A Piac udvarban lévő nyilvános WC szennyvízbekötési terveinek elkészítéséhez kapcsolódó szerződés aláírása megtörtént.

9

Szerződés jóváhagyása (szociális tűzifa)
a Misik Kft-vel a szerződés megkötésre került.

10

Rétság-vízellátás Gördülő Fejlesztési terv 2016-2030 véleményezése
A vélemény megküldésre került.

11

Bérkorrekció lehetősége a védőnői szolgálatnál II.
A kifizetés megtörtént.

12

Hesz Henriette kérelme
A szerződés aláírása megtörtént. A Földhivatal új formanyomtatványt kért. Változatlan
feltételekkel, kibővített tartalommal (adóazonosító stb.) a nyomtatvány is aláírásra került.

13

A Kölyöksziget Alapítvány 2015. évi megállapodás módosítása
A megállapodás aláírása megtörtént.

14

A Rétsági Polgárőr Egyesület kérelme
A megállapodás aláírása megtörtént.

15

Laczkó Endre kérelme
Kérelmező értesítése megtörtént. A tulajdonos társakkal az egyeztetés még nem kezdődött meg.

16

Kérelem álláshely bérének feloldására
A kérelem elutasítás miatt ismételten benyújtásra került.

17

Nyilvános WC üzemeltetéséről kötendő szerződés jóváhagyása
A szerződés, az átadás-átvétel megtörtént.

18

Írásbeli figyelmeztetés
A figyelmeztetés az ülés jegyzőkönyvében rögzítésre került.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
Szociális Bizottság 2016. január 19 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 19 db határozatot hozott:
Megnevezés
Döntés összesen:
Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem

2

Döntés szám

Biztosított támogatás Ft

-

-

17 db

58.000 Ft

-

- elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:

17 db

58.000 Ft

1 db
1 db
2 db

40.000 Ft
40.000 Ft

A Szociális Bizottság 1/2016. (I.11.) számú határozatával 89 személy részére 1 m³ szociális
célú tűzifa támogatást állapított meg, vissza nem térítendő természetbeni juttatásként, 30
személy kérelmét pedig elutasította.
A Bizottság a 2/2016. (I.19.) számú határozatával A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015. (XI.
23. ) Önkormányzati Rendeletet módosításáról szóló előterjesztést javasolta a Képviselő-testületnek
megtárgyalásra és elfogadásra.
A Bizottság a 3/2016. (I.19.) számú határozatával A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi
segítségnyújtás térítési díjáról szóló 5/2014. (III. 26.) Önkormányzati módosításáról szóló előterjesztést javasolta a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.

Szociális Bizottság 2016. február 4 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 5 db határozatot hozott:
Megnevezés
Települési támogatás megállapítása
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:

Döntés szám

Biztosított támogatás Ft

2 db
3 db
5 db

10.000 Ft
10.000 Ft

Egyebek napirendben elhangzott felvetések:
Kapecska Ferencné bizottsági tag: rendeletek közzétételét kifogásolta.. 2015-évről 8 db
van közzétéve. Jegyzőkönyvek nincsenek 15 napon belül megjelentetve a honlapon.
Válasz: a pótlások megkezdődtek, igyekszünk a hiányzókat is pótolni.
Szabó Klára bizottsági tag: A kisparkolóba áll egy teherautó, 4 helyet foglal el.
Válasz: Jeleztünk, már máshol parkol
Jávorka János képviselő: A kistornaterem karbantartása befejeződött, át lett adva. Szép
lett. Szabályozni kellene a működtetését, a nyitását-zárást és a takarítását.
Válasz: a házirend elkészült, kifüggesztésre került.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Főkefe Kft-vel megkötött szerződés lejárt. Van információ
a folytatásról? Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek be kellett volna számolni az elmúlt évi
munkájáról Ez a beszámoló nem került elénk. Kérném az illetékeseket, jelezzenek az egyesületnek. A buszforduló 1. kocsi állásnál meg van süllyedve a burkolat.
Válasz: a mai ülés napirendje a szerződés és a beszámoló is. A burkolat megsüllyedést a
23-i bejáráson ezzel kapcsolatban is egyeztetünk.

3

2 Határozati javaslatok
„A” változat
2016.( II.26.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.
„B” változat
2016. ( II.26.) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fogadja el.

Rétság, 2016. február 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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A tornaterem használatának szabályai
1. A szabályozás a Rétság, Rákóczi út 32. szám alatt található tornaterem és eszközeinek
használatára terjed ki. A tornatermet az használhatja, aki az önkormányzattal érvényes
bérleti vagy használati szerződéssel rendelkezik. A használók kötelesek a polgármesteri
hivatalban vezetett kulcsnyilvántartást aláírni.
2. A tornateremben csak tanári engedéllyel, felelős felügyelő személy jelenlétében lehet
tartózkodni. A tornaterembe csak megfelelő cipőben (váltócipőben) lehet belépni, az utcai
cipő viselése a tornateremben nem megengedett. A tornaterembe ételt, italt bevinni,
valamint rágógumizni tilos.
3. A tornateremben a tanulók csak tanári engedéllyel, a külsős személyek csak az
önkormányzat tartózkodhatnak. A használók terem berendezéseit csak rendeltetésszerűen
használhatják, használat után azokat az eredeti helyükre kötelesek visszatenni.
4. A tornaterem területén levő eszközökön, berendezési tárgyakon illegális, törvénybe
ütköző, trágár, pornográf, mások emberi méltóságát, faji hovatartozását, vallási nézeteit
sértő tartalmat megjeleníteni tilos. Ezen szabály megszegése esetén a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően vonható felelősségre az elkövető személy.
5. A tornaterem helyiségeiben mindenkor be kell tartani az önkormányzat ide vonatkozó
balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályait. A sérülések elkerülésének érdekében,
testnevelésórák és tanórán kívüli tornafoglalkozások idején fokozottan figyelni kell a
foglalkozások jellegéből adódó balesetvédelmi előírások és a szaktanárok utasításainak
pontos betartására. A tanulók a helyiség fűtését nem szabályozhatják. A fűtőtestekre
gyúlékony anyagot (ruhaneműt, papírt, stb.) vagy nehéz tárgyat helyezni tilos.
6. A tornateremet a használat idején túl zárva kell tartani. A helyiségek világítását – ha
azokban senki sem tartózkodik – lekapcsolt állapotban kell tartani. A használók az
értékeikért a testnevelés foglalkozások előtt és alatt maguk felelnek, mivel megfelelő
zárható szekrény a helyiségben nincs.
7. A tornaterem helyiségeinek berendezéseit, eszközeit csak rendeltetésszerűen szabad
használni. A berendezések és eszközök nem rendeltetésszerű használatából vagy azok
megrongálásából eredő károkért az azt okozó személy felelőssé tehető és az okozott kár
megtérítésére kötelezhető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 59.§-a és a Ptk
előírásai szerint.
Rétság, 2016. február

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2016. február 26-i ülésére
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Ülés
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Nyílt szavazás
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Zárt
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ülés közötti munkámról szóló beszámolómat – tekintettel a több esetben ismétlődő munkákra – nem naptári rendben, hanem témák szerint állítottam össze.
Településüzemeltetés terület
Közvilágítások működését rendszeresen figyelem. Szükség esetén bejelentem a meghibásodásokat a szolgáltatónak.
Gál István kollégámmal napi szinten kapcsolatot tartok a város karbantartásával kapcsolatban,
a Városüzemeltetési csoportot irányítom a kollégán keresztül. Kiadom a feladatokat és ellenőrzöm a végrehajtásokat. Egyeztetjük a szükséges anyagbeszerzéseket.
Szúrópróbaszerűen ellenőrzöm a közmunkások munkáját.

Polgármesteri Hivatali munkám
Napi szinten kapcsolatot tartok a Pénzügyi és Szolgáltatási csoporttal. A kapcsolattartás kiterjed
a napi kifizetésekre, utalványozásra, a munkaügyi ügyintéző kolléganőmmel rendszeresen
egyeztetek a közmunkaprogramokkal kapcsolatban. A januári testületi ülésen tájékoztattam
képviselő társaimat arról, hogy várhatóan beindul egy tanfolyamos közmunkaprogram. Létszám
hiányában ez a program nem indult be. A közelmúltban kaptunk tájékoztatást arról, hogy március 1. nappal indul az új program. A Munkaügyi Központ még az előkészítés munkarésznél tart,
igényfelmérést végzett. Az igényfelméréssel kapcsolatos jelentési kötelezettségünknek eleget
tettünk. Sajnos még nem tudok tájékoztatás adni arról, hogy milyen támogatási intenzitás mellett, hány főt tudunk majd foglalkoztatni március 1. naptól.
Hivatali tartózkodásom idején– titkárnő hiányában – gyakran kell eligazítanom a bizonytalan
ügyfeleket, tájékoztatom őket arról, hogy ügyeiket melyik ügyintézőnél intézhetik.
Az ügyfelek rendszeresen, nem csak a hivatalos fogadónapomon keresnek meg. Igyekszem
őket fogadónapomon kívül is fogadni, segíteni őket problémáikban.
Pályázatokkal kapcsolatos tevékenységem
A pályázatokon történő szereplést polgármesteri munkám kiemelt feladatának tartom. A közelmúltban megkezdődött a pályázati kiírások tömeges megjelenése. Felvettem a kapcsolatot
szakemberekkel. Áttekintettem a számtalan kiírást. Az áttekintés célja az volt, hogy kiválasszam
1 oldal a 3 oldalból
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azokat a lehetőségeket melyek Rétságot érinthetik. A kiválasztáshoz külsős szakértőkkel is
konzultáltam. A szakértők véleménye alapján feladatokat úgy lehet majd a legkedvezőbben
megvalósítani, hogy pályázati forrásokat kapcsolunk össze. Egy feladatot több pályázati forrásból kell majd megvalósítani. Kapcsolódhat majd akár TOP-os pályázat MVH-s pályázattal. Képviselő társaim részére megszerveztem két tájékoztatót az aktuális pályázatokkal kapcsolatban.
Műszaki ügyintéző hiányában munkatársammal készítjük elő a testület elé kerülő előterjesztéseket. A pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések a jelen ülés napirendjei.
Hulladékszállítás megszervezésével kapcsolatos munkám
Zöld Híd vezetőjével egyeztettem a lomtalanítás időpontjáról. Előzetes tájékoztatás alapján a
lomtalanítás 2016. évben várhatóan április 16-án lesz. A Zöld Híd Kft. küldi majd a plakátokat.
Az egyeztetés témája volt a Zöld Udvar megnyitása is. Tájékoztatást kaptam arról is, hogy a
Zöld Udvar ebben az évben megnyílik. A megnyitás részleges lesz, tehát az első időben – ez
nem tudjuk meddig tart majd – nem lehet minden hulladékot bevinni.
A szemétszállítási feladatokat jelenlegi információim alapján áprilistól a Katasztrófavédelem
veszi át. A Katasztrófavédelem feladatátvétele a tervek szerint nem csak a hulladékszállításra
terjed majd ki, hanem például a Mentőszolgálatokra is.
Kossuth utca – Rákóczi út felöli – aszfaltburkolat javításával kapcsolatban végzett munkám
Végrehajtva a január havi testületi ülésen megfogalmazott feladatot, szerződés-tervezetet kértünk a Penta Kft-től a burkolatjavítási munkákra. A Penta Kft. munkatársa jelezte, hogy a szerződés-tervezetet elkészítik, de előtte helyszíni bejárást kér a Közútkezelő, a városközpont rehabilitációs pályázat műszaki ellenőrei, és az önkormányzat részvételével. A műszaki bejárást
megszerveztem, az érintett feleknek meghívót küldtem. A bizottsági, majd a testületi ülésen a
bejárás tapasztalatiról már részletesen be tudok számolni.
Nagyparkolóban lévő beszakadás megszüntetése érdekében végzett munkám
A TIGÁZ-zal ismételten felvettem a kapcsolatot a Nagyparkolóban lévő beszakadás miatt. Sajnálatos módon az ismételt ígéretek ellenére érdemi munkavégzés a szolgáltató részéről nem
történt. A TIGÁZ munkatársa elmondta, hogy feltétlenül jelzi a problémát az alvállalkozónak,
ők már azt gondolták, hogy a javítási munka megtörtént. Levelünkre az alábbi választ kaptuk:
„Társaságunkhoz érkezett megkeresését fogadtuk, melyre válaszolva az alábbiakról tájékoztatjuk.
Bejelentését továbbítottuk a Tigáz-DSO Kft. területileg illetékes szakemberei felé, az ügyintézésig szíves türelmét kérjük.
Megértését és együttműködését köszönjük.”

Szociális tűzifa méreteltérés rendezése érdekében végzett munkám
Egyeztettem az Ipoly Erdő munkatársával a szociális tűzifa szerződés feltételeitől történt eltérés
miatt keletkezett önkormányzati többletkiadás rendezéséről. A feldarabolás költségét a szállító
megtéríti az önkormányzatnak.
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Protokolláris munkám
Köszöntöttem a Vöröskereszt helyi aktivistáit a 40. alkalommal megrendezett jótékonysági bál
alkalmából. Részt vettem a Város Nyugdíjas Klub évnyitó rendezvényén, valamint a „Kultúráról”
konferencián.
Egyéb tájékoztatás
A 32 hektáros terület és a felajánlott két pusztaszántói terület cseréje megtörtént. A földhivatali
bejegyzésről az értesítés a napokban megérkezett. Egyeztettem Szikora Szabolcs bérlővel a
bérleti szerződés felmondásáról, a földhaszonbér fizetés felfüggesztéséről.
Jeleztem a közútkezelőnek, hogy a 2. számú főúton a Polgármesteri Hivatallal szembeni útszakasz kátyús. A közútkezelő elvégezte a kátyúzást.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2016. február 17.

Hegedűs Ferenc
polgármester
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