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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Munkatervünk alapján január hónapban felül kell vizsgálni a gyermek- és szociális étkeztetés 
térítési díjáról szóló rendeletünket.  
 
A gyermekétkeztetés előző évi feltételei nem változtak. Az árak tekintetében a vállalkozó beje-
lentette 12,1%-os áremelési szándékát. A közbeszerzés eredményeként a vállalkozó 2016. de-
cember 31-ig díjat nem emelhetett.  
A díjemelést – melyet elmondása szerint – valamennyi partnerénél azonos mértékben kíván 
végrehajtani, az áfa változások és a garantált bérminimum drasztikus emelkedése indokolja.  
 
A vállalkozó által vállalhatónak tarott 1 adagra vonatkozó díjtételek az alábbiak: 
 

Korcsoport Étkezés Nettó nyers-
anyag ktg. 

Nettó eladá-
si ár 

Áfa Bruttó el-
adási ár Ft. 

Tízórai 65,0 138,0 37,0 175,0
Ebéd 155,0 329,0 89,0 418,0

Óvodás 

Uzsonna 55,0 117,0 32,0 149,0
Összesen:  275,0 584,0 158,0 742,0

Tízórai 55,0 117,0 32,0 149,0
Ebéd 220,0 467,0 126,0 593,0

Ált.iskola 7-10 év kor-
csoport 

Uzsonna 50,0 106,0 29,0 135,0
Összesen:  325,0 690,0 187,0 877,0
Ált.iskola 11-14 kor-
csoport 

Ebéd 240,0 509,0 137,0 646,0

Felnőtt ékezés Ebéd 230,0 488,0 132,0 620,0
Szociális étkeztetés Ebéd 230,0 488,0 132,0 620,0
Szociális étkeztetés 
házhoz szállítás 

  55,0 15,0 70,0

 
Az óvodás, az iskolás gyermekek szülei intézményi térítési díjat fizetnek az étkezések után. 
 
Intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza:  

- gyermekétkeztetés esetén azonos az élelmezési nyersanyag normával, az élelmezési 
nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegével. Az élelmezéssel kapcsola-
tos rezsi költség nem hárítható át.  

A szolgáltatást végző vállalkozó a nyersanyagköltségeket nem módosította, így az áremelés  
kizárólag a rezsi díjrészeket érinti.  
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdé-
se alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkezte-
tés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbö-
zete. A 115. § (9) bekezdése alapján a tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán 
felmerült ráfordítások alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alka-
lommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. 
 
A felnőtt étkezés tartalmazza a szociális étkeztetést is. A vállalkozó nettó 488 Ft térítési díj mel-
lett biztosítja a szociális étkeztetést, mely bruttó összege 620 Ft. 
 
A szociális étkeztetést az állam is támogatja. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló, 2016. évi XC. törvény a szociális étkezés esetén 251 élelmezési nap figyelembevételével 
55.360 Ft támogatást kapunk ellátottanként. Az egy napra jutó állami támogatás megközelítőleg 
221 Ft/fő (220,5577 Ft). 
 
A vállalkozásba adást követően az önköltség könnyen kiszámítható, az állami támogatás 2017. 
évi mértéke ismert. A felmerülő 620 Ft-os költséghez adagonként 221 Ft támogatást kapunk, 
ezért javaslom, hogy a szociális étkezés térítési díja – az 1 és 2 Ft-os érmék megszűnési miatti 
kerekítési szabályok figyelembe vételével -  315 Ft (bruttó 400 Ft) összegben kerüljön megálla-
pításra.   
 
A vállalkozó az ebédet nettó 55 Ft-os díj ellenében szállítja ki az ellátottakhoz. Az önkormány-
zat által kifizetett díjtételtől magasabb összeget nem kérhet az ellátottól. A kiszállítás bruttó díja 
70,0 Ft.  
 
Intézményi térítési díjak változása a gyermekétkeztetésben 
 

Korcsoport Étkezés Nettó nyersanyag ktg. Bruttó térítési díj
Tízórai 65,0 
Ebéd 155,0 

Óvodás 

Uzsonna 55,0 
Összesen:  275,0 350,0

Tízórai 55,0 
Ebéd 220,0 

Ált.iskola 7-10 év korcsoport 

Uzsonna 50,0 
Összesen:  325,0 415,0
Ált.iskola 11-14 korcsoport Ebéd 240,0 305,0
 
 
2016. évben a Nógrád Megyei Kormányhivatal ellenőrzést végzett a Polgármesteri Hivatalban, 
a szociális étkeztetés tárgykörben. Az ellenőrzés megállapította, hogy a térítési díjakat nem a 
kerekítés szabályainak megfelelően állapítottuk meg, mivel a kiszállítás 50 Ft-os nettó költsége 
bruttóban 63,50 Ft-ot (64 Ft-ot) jelent. A havi térítési díj kiszámolása utáni kerekítés nem elfo-
gadható.  
 
A jelenlegi gyakorlat az, hogy a térítési díjat, hó közepén, előre fizetik az ellátottak. A havi térí-
tési díj megállapításánál kerül korrigálásra a az előző havi esetleges túlfizetés vagy hátralék 
összege. az ellenőrzés kifogásolta, hogy a megállapodás a térítési díjat utólagos megfizetés 
mellett tartalmazza. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
29/1993. (II.17.) Kormány rendelet 5. § (1) bekezdése alapján abban az esetben kérhető térítési 
díj előle, ha a szolgáltatás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg a térítési 
díj.  
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A házi segítségnyújtás feladat 2016. július 1. naptól társulásban történő részvétellel történik. A 
térítési díjat már nem az önkormányzat, hanem a társulás állapítja meg. A feladatellátásra való 
hivatkozások helyi rendeletünkben okafogyottá váltak, ezek törlését kezdeményezzük. 
 
Az árváltozás miatt módosítani szükséges az ellátottakkal kötendő megállapodást és a vállalko-
zóval 2015. évben kötött vállalkozási szerződés 4. számú mellékletét is.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2016. január 06.  
                                                                                                          
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 

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

 
A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló 
5/2014.(III.26.) önkormányzati rendelet 

 

3. Jogszabályi háttér:  

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

 
115. § (1)772 Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellá-

tások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intéz-
ményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj ösz-
szege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 
alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatá-
sonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségeleme-
ket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 
 

4. Rendelet-tervezet 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017.(……..) önkormányzati rendelete 
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról  

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) 
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bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva rendeli el a személyes gondoskodás körébe tarto-
zó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe 
tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 
 

2.§ 
 
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési nyers-

anyag  költséggel egyezően áfa nélkül 
a) óvoda   275 Ft 
b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 325 Ft 
c) iskola napközi II. korcsoport (11-14. év) 345 Ft 
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 220 Ft 
e) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 240 Ft 

 
 
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása: 
     a) Óvoda 

tízórai 65 Ft 
ebéd 155 Ft 
uzsonna 55 Ft 
Összesen: 275 Ft 
 

      b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)   
tízórai 55 Ft 
ebéd 220 Ft 
uzsonna 50 Ft 
Összesen: 325 Ft 
 

c)      Iskola II. korcsoport (11-14. év)   
ebéd 240 Ft 

 
3.§ 

 
      (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 315 Ft/adag,  
      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 55 Ft/adag 
 

4.§ 
 
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevők gyermekek személyi térítési díját az  intézményi 

térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a 
Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda esetében 
az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi előadó állapítja 
meg. 

 
(2) Bruttó térítési díjak: 
a)  Az óvodai étkezés bruttó díja 350 Ft, 
b)  Iskola I. korcsoport (7-10. év)  415 Ft, 
c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)  305 Ft, 
d) Szociális étkezés 400 Ft, 
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 70 Ft 
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5. §  
 

(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési 
díj a  3.§ (2) –(3) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege azzal, 
hogy az nem haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított rend-
szeres jövedelmének 30  %-át.  

 
 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési díjat  

az (1) és a (2) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett ét-
kezések számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg. 

 
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az önkor-
mányzat részére. 
 
 
 

6.§ 
 
 

Ez a rendelet 2017. február 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 5/2014. (III.26.) 
önkormányzati rendelet. 
 
 
 
           Hegedűs Ferenc                                                                               Dr. Varga Tibor 
            polgármester                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 

Indokolás 

Általános indokolás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115.§-a tartalmazza 
a szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának szabályait. A 
központi konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a szociális étkezés 
önkormányzat által fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre jelenleg a rendeletben.  

Részletes indokolás 

1 .§-hoz 
A rendelet hatályát szabályozza. 

2-3. §-hoz 

Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban. 

4-5.§-hoz 
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A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza. 
 

6.§-hoz 
A hatályba lépést szabályozza.  

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően 

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó szociá-
lis étkeztetés felülvizsgálata indokolttá vált.. 

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális ellátáso-
kon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a szociális étkezte-
tés is.  

2.) Gazdásági, költségvetési hatása: a szociális étkezés jelentős részben megtérül az ön-
kormányzatnak, ezért hatása nem jelentős. 

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és egészsé-
gi hatással nem jár. 

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet az adminisztratív terheket 
nem okoz. 

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb szintű jog-
szabállyal. 

 
 

5. Határozati javaslat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális étkezés igénybevéte-
lére szóló Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja. A 86/2015. (V. 
22.) Kt. határozattal elfogadott Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programjá-
ban I/2. számú melléklete helyébe  jelen határozatban elfogadott melléklet lép. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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I/2. számú melléklet 

Szám:          /201..                      
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
Szociális étkeztetés biztosításáról 

 
mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) mint szol-
gáltatást nyújtó – képviseli Hegedűs Ferenc polgármester, másrészt, mint ellátást igénybe vevő: 
 
Név:...........................................................................  
Születési név: ...........................................................  
Anyja neve: ...............................................................  
Születési hely, idő: ....................................................  
TAJ szám: .................................................................  
Lakcím: .....................................................................  
Szám alatti lakos (továbbiakban ellátott) illetve a nevében eljáró törvényes képviselő, 
 
Név:...........................................................................  
Születési név:............................................................  
Anyja neve: ...............................................................  
Születési hely, idő: ....................................................  
Lakcím: .....................................................................  
(továbbiakban törvényes képviselő) között, az alulírott helyen és az alábbi feltételekkel: 
 
 
A felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatást igénybevevő ……………..-én beadott, 
…………….. számú kérelme alapján a szolgáltató az étkeztetést …………….. időponttól,  
…………………………… településen ………………………….határozatlan időtartamra biztosít-
ja. 
 
A Szolgáltató, az étkezést (egyszeri meleg ebéd), az igénybevevő kérése szerint: helyben 
fogyasztással, elvitellel/ lakásra szállítással biztosítja. 
 
A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályok 
 
 
Intézményi térítési díj 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény 114. §-a szerint 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.  
Rétság Város Önkormányzat konyhája által előállított napi egyszeri meleg étel önköltsége: 
(555),-Ft.  
Az étkezés intézményi térítési díja, melyet a szolgáltatást fenntartó önkormányzat évente 
egyszer állapít meg, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás külön-
bözete.  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…..) önkormányzati rende-
lete alapján az étkeztetés intézményi térítési díja : (315),-Ft/fő/nap. 
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Személyi térítési díj 
A szociális alapszolgáltatás – étkeztetés – személyi térítési díjának megállapításánál az 
1993. évi III. törvény 116.§ (1) bekezdése szerint értelmében a szolgáltatást igénybe vevő 
személy rendszeres havi jövedelmét, kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre ju-
tó rendszeres havi jövedelmet kell megvizsgálni. 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve a szo-
ciálisan rászorult igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelemének, kiskorú igénybe 
vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 30 %-át.  
A térítési díj felülvizsgálata évente két alkalommal történhet, melynek során a Szolgáltató 
köteles értesíteni a szolgáltatást igénybe vevőt, a megállapított új személyi térítési díj ösz-
szegéről. 

A személyi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizeté-
sének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új személyi térítési 
díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.          

 
Ha a jogosult az ellátást betegség, vagy más okból nem kívánja igénybe venni, a távolma-
radást legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelentenie. 
Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a 
távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás 
idejére mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 
 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jogosult az étkezés igénybe vételéért, Rétság Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos rendelete, illetve a Szociális törvény 
alapján számított személyi térítési díjat egy összegben tárgyhót követő hónap 15-ig  Rétság 
Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi u. 20.) Pénztárába, vagy a 11741031-15451615 
számú számlájára megfizetni. 
 
A személyi térítési díj összege a megállapodás megkötésének időpontjában, a Képviselő-
testületének rendelete szerint: 

       
                                  ebéd:     315 Ft/nap (bruttó 400 Ft)  
   kiszállítás                           55 Ft/nap (bruttó  70 Ft) 
  
A személyi térítési díj megállapításánál figyelembe vett rendszeres havi jövedelem, kiskorú 
igénybe vevő esetén a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem: 
……………………..Ft. 
 
 
Az ellátás megszűnése: 
 

• A megállapodásban rögzített ellátás megszűnik: 
 

- a kötelező önkormányzati feladat más szerv részére történő átadásával, 
- az ellátott halálával, 
- a határozott idejű szolgáltatás esetén, a megjelölt időtartam lejártával, 
- a jogosult intézménybe történő elhelyezése esetén, 
- a jogosult illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján, 
- a szolgáltatást igénybe vevő két havi személyi térítési díj fizetési kötelezettségé-

nek nem tesz eleget és tartozását a szolgáltató felszólítását követően sem ren-
dezi 

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

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

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

Adatváltozások bejelentéséről  
 
Az ellátott köteles a szolgáltatásra vonatkozó jogosultsági feltételekben és a jövedelmi viszo-
nyaiban beállt változásról 15 napon belül a szolgáltatót értesíteni. 
 

Egyéb rendelkezések 
 
E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az 1993. évi III. 
törvény, a 29/1993. (II.17.) sz. Kormányrendelet, a 9/1999. (XI.24.) sz. SZCSM. rendelet és az 
1/2000. (I.7.) sz. SZCSM rendelet az irányadó. 
 
A felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után - mint akaratukkal mindenben meg-
egyezőt - jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Az ellátást igénybe vevő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy más önkormányzat-
nál, illetve ellátónál a szociális étkezést nem veszi igénybe.  
 
 
Dátum: 
 
 
______________________________________________ ______________________  
               Ellátott/ Ellátott törvényes képviselője                                   Polgármester 
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6. Határozati javaslat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EBM TRADE Szolgáltató Kor-
látolt Felelősségű Társasággal Rétság illetékességi területén közétkeztetés biztosítására meg-
kötött szerződés 4. számú mellékletének módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítá-
sát – mely az eredeti szerződés 4. számú mellékletét módosítja – jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a  szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről a 
Rétság Város Önkormányzata 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Adószám: 15735492-2-12 
Számlaszáma: 11741031-15451615 
Tel.: 35/550-100 
Fax.: 35/350-713 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
(továbbiakban mint Megrendelő) 
 
másrészről: 
Név: EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 1089 Budapest, Visi I. u. 7. I/2. 
Cégjegyzékszám: CG.01-09-945828 
Adószám: 22944386-2-42 
Telefon: 06/20/999-6443 
Fax: 06/32/370-406 
Képviseli: Bagó István ügyvezető igazgató 
(továbbiakban mint Vállalkozó) 
 
között (továbbiakban együtt: Felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az I. pontban 
megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. 
 
 

I. 
ELŐZMÉNYEK 

 

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 121.§ (1) bek. b.) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 
„Vállalkozási szerződés Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül 
közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, 
a bérleti díj megfizetésével” tárgyában. A Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás 
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nyertesének. Felek az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a 
nyertes ajánlatban foglaltak alapján szerződést kötöttek. 

 

1.) A közétkeztetésre szóló szerződés 4. melléklete helyébe jelen szerződés-módosítás 
melléklete lép. 

2.) A közétkeztetésre 2015. évben megkötött szerződés további pontjai változatlanul 
fennállnak. 

 

 

Rétság, 2017. ………………………………… 
 
 
 
 
…………………………………………         …………………………………………… 
                       Megrendelő                                                          Vállalkozó  

 
4. számú melléklet 

 
 
 
A közétkeztetés díjtételei 1 adagra vonatkozóan, forintban 
 
 

Korcsoport Étkezés Nettó nyers-
anyag ktg. 

Nettó eladá-
si ár 

Áfa Bruttó el-
adási ár Ft. 

Tízórai 65,0 138,0 37,0 175,0
Ebéd 155,0 329,0 89,0 418,0

Óvodás 

Uzsonna 55,0 117,0 32,0 149,0
Összesen:  275,0 584,0 158,0 742,0

Tízórai 55,0 117,0 32,0 149,0
Ebéd 220,0 467,0 126,0 593,0

Ált.iskola 7-10 év kor-
csoport 

Uzsonna 50,0 106,0 29,0 135,0
Összesen:  325,0 690,0 187,0 877,0
Ált.iskola 11-14 kor-
csoport 

Ebéd 240,0 509,0 137,0 646,0

Felnőtt ékezés Ebéd 230,0 488,0 132,0 620,0
Szociális étkeztetés Ebéd 230,0 488,0 132,0 620,0
Szociális étkeztetés 
házhoz szállítás 

  55,0 15,0 70,0

 



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

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

1 oldal a 7 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                                   Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester           

2017. évi költségvetés előkészítése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27-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 2017. évi költségvetés összeállításához rendelkezésünkre áll az állami támogatás összege, valamint 
a tényleges számlamaradvány összege.  
 

1.) Állami támogatás alakulása (forintban) 
Cím Megnevezés Normatív 

    támogatás 
Beszámítás  

Beszámítás össze-
gével csökkentett 

tám. 

1 1 Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a       

  Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő) 73 325 800 -70 043 880 3 281 920

  Igazgatási feladatok  73 325 800 -70 043 880 3 281 920

1 2 Zöldterület kezelés  4 992 970 -4 992 970 0

  Közutak fenntartása (településkategória átlag)* 3 164 380 -3 164 380 0

  Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)* 5 568 000 -5 568 000 0

  Köztemető fenntartás (településkategória átlag)* 2 807 748 -2 807 748 0

  Egyéb önkormányzati feladatok 7 665 300 -7 665 300 0

  Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő) 10 200 -10 200 0

1 2 Település üzemeltetés összesen  Költségvetéséi tv. I.1.b 24 208 598 -24 208 598 0

  Igazgatás és település üzemeltetés összesen 97 534 398 -94 252 478 3 281 920

1 3 Szociálpolitikai támogatás   0   

  Pénzbeni és természetbeni  szoc. Ellátás 0 0 0

  Család- és gyermekjóléti központ támogatása 13 800 000   13 800 000

  Szociális étkeztetés 1 107 200 0 1 107 200

13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen 14 907 200 0 14 907 200

  Óvodai ellátás  0   

2 1 Pedagógus bérek 8 hóra 26 223 413 0 26 223 413

  Pedagógus bérek 4 hóra 12 813 713   12 813 713
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  Óvodapedagósusok bérének pótlólagos támogatása 328 520   328 520

  Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 209 450   209 450

  Segítők bére 8 hóra 6 000 000   6 000 000

  Segítők bére 4 hóra 3 000 000   3 000 000

  Bértámogatás összesen: 48 575 096 0 48 575 096

  Működési támogatása 8 hóra 5 228 800   5 228 800

  Működési támogatása 4 hóra 2 532 700   2 532 700

  Dolgogi támogatás összesen 7 761 500   7 761 500

  Óvodai ellátás támogatása 56 336 596 0 56 336 596

  Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban     

  Dolgozói bértámogatás 9 906 240   9 906 240

  Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás 5 772 988 0 5 772 988

  Szünidei étkezetetés támogatása 15 960   15 960

  Élelmezési feladatok támogatása 15 695 188 0 15 695 188

  Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz. 86 938 984 0 86 938 984
  Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható) 3 236 460   3 236 460

  Közművelődés támogatás összesen 3 236 460 0 3 236 460

  Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása  0  

  2016. évről áthúzódó bérkompenzáció    0

  Központi támogatás összesen 90 175 444 0 90 175 444
 
A pénzbeni és természetbeni szociális juttatások állami támogatása nem szűnt meg. Az éves támoga-
tás megállapításánál azonban figyelembe veszik az adóerő-képességet. Adóerő-képességünk miatt 
támogatásra 2017. évben sem vagyunk jogosultak. Támogatást 2014. évben kaptunk utoljára e jogcí-
men, melynek összege 14.138 eFt volt, de már akkor is ez az összeg -–szintén az adóerő-
képességünk miatt -–50 %-kal csökkentésre került.  
 
A központi támogatáson felül átengedett bevételek illetik meg az önkormányzatokat: 

- a gépjárműadó bevétel 40 %-a, 
- termőföld bérbeadásból származó bevétel 100 %-a. 

 
 
Bankszámlaegyenlegeink: 
 
Bankszámla megnevezése Záró egyenleg Megjegyzés
Költségvetési számla 140 514 508
Egyéb elkülönített (lakás) 19 812
Gépjárműadó 17 892
       ebből várható saját bevétel 7 157
Önkormányzat összesen 140 541 477

Polgármesteri Hivatal 68 097
Napköziotthonos óvoda 132 001
VMKK 83 422
Intézmények összesen 283 520

Pénzügyi befektetés 250 000 000  
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A pénzmaradvány elszámolása a 2016. évi beszámolóban történik meg. 2016. december 31-én beér-
kezett, 2016. évet terhelő szállítói számla nem volt. A 2016. évi teljesítésű számlák az előterjesztés 
készítésekor még érkeznek be (szemétszállítási díj stb.). Jelentősebb összegű, áthúzódó kiadás csak a 
szemétszállítás önkormányzati támogatása, a pályázatokkal kapcsolatos tervezési munkák díja és az 
értékbecslések lesznek. 
 
Jogszabályi feltételek, kiemelve a változások: 
 
Bérek, járulékok: 

- a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), közalkalmazotti bértábla továbbra sem változott, 
- A költségvetési törvény bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben maximalizálja a cafetéria éves ösz-

szegét. A köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó minimum juttatás éves összege to-
vábbra is 193.250 Ft/év. Változott a béren kívüli juttatások adózási szabálya. Ez érinti 
 a cafetéria juttatás rendszerét. Kedvezményes adózású juttatás lesz: 

 100.000 Ft /év pénzbeni juttatás 
 SZÉP kártya három alszámlájára biztosított éves juttatás, a szálláshely alszámlára 

225.000 Ft-ig, vendéglátás alszámlára 150.000 Ft-ig, szabadidő alszámlára 75.000 
Ft-is.  

A béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások 1,18 szorosa után kell járulékokat fizetni. A 
kedvezményes adózású cafetéria esetében ez 34,22 %-os, a nem kedvezményes adózású jut-
tatás esetében 49,56 %-ra változik a közteher.  

- A 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a minimálbér: 127.500 Ft/hó, a garantált bér-
minimum: 161.000 Ft/hó 

- közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft/hó 
- öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó 
- szociális hozzájárulási adó 22 % 
- személyi jövedelemadó 15 % 
- elismert infláció 0,9 % 

közbeszerzési értékhatárok: 

 a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint, 

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési 

értékhatár 2017. január 1-jétől 2017. december 31-éig 

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint. 

 
- hiány 2017. évben sem tervezhető.  
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Bérek változása 
 
A minimálbér és a garantált bérminimum változását az előző bekezdésben bemutattuk. További válto-
zás. 
 
 
Változás: 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Hatályos: 2017.01.02 -től) 
 
„32/A. § (1) A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató 
munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszer-
ződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált 
illetmény – ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogo-
sult, ez utóbbiak – százhét százaléka. 
(2) A Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény a Kjt. szerinti garantált illetmény – ameny-
nyiben az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogo-
sult, ez utóbbiak – száztíz százaléka erejéig biztosítja a fedezetet az illetmény, munkabér (1) be-
kezdésben meghatározott mértéket meghaladó, munkáltatói mérlegelésen alapuló emelésére.” 
 
Óvodánkban a dajkák a garantált bérminimumra jogosultak, tehát a garantált bérminimum felett további 
10 % emelésre jogosultak, bérük 177.100 Ft lesz. 
 
További bejelentett, de jogszabályban még nem megjelent változás a kulturális dolgozók béremelése. 
Jelenleg – jogszabály hiányában – még nem tudjuk, hogy mikortól, milyen arányban, milyen körben 
várható ez az emelés.  
 
A minimálbér, illetve a garantált bérminimum jelentős emelkedése, az ágazati emelések tovább széle-
sítik a bérfeszültséget az önkormányzati dolgozóknál.  
 
Központilag jelentős béremelést kaptak az óvónők, a védőnők, rendeződni fog a dajkák bére. A köz-
ponti bérrendezés nem terjed ki néhány ágazatra, azonban az itt dolgozók is megérdemelnék a bér-
rendezést. A minimál béren és a garantált bérminimumomon felül bérrendezéssel nem érintett ágaza-
tok: a köztisztviselők, az egészségügyi dolgozók, az MT hatálya alá tartozó szakmunkások.  
A felsorolt ágazatok bérei nem garantálják a több éve, évtizede lelkiismeretesen dolgozók megtartását. 
Új dolgozót, jó dolgozót találni pedig igen nehéz. A szakképzett munkakörök betöltése egyre nagyobb 
problémát jelent.   
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a biztonságos gazdálkodást nem veszélyeztető, lehető legmaga-
sabb mértékig kompenzáljuk dolgozóinkat. Teremtsünk olyan béreket, melyek mellett a több éves gya-
korlattal rendelkező munkatársak megtarthatóvá válnak.  
 
 
Polgármesteri Hivatal épületének kritikus állapota 
 
A korábbi képviselő-testületek sorozatosan döntöttek önkormányzati tulajdonú épületek felújítása mel-
lett. Teljes mértékben felújításra került az óvoda, az iskola és a művelődési központ épülete. A város 
legrégebbi, intézménynek helyt adó épülete a Polgármesteri Hivatal épülete. Szükség lenne a tető-
szerkezet, a fűtésrendszer és a régi faablakok cseréjére. Ebben az évben, január 10-ig 2 db radiátort 
kellett kicserélni, január 18-ig 3 db-ot.  
A külső állapottól csak a belső állapotok rosszabbak. Beázott irodák, elöregedett bútorok, erősen szű-
kös irattárak miatt irodákban felhalmozott ügyiratok nehezítik a napi munkát. Terveink és megfelelő 
forrás biztosítása mellett a hátsó bejárat melletti volt szociális irodát irattárrá alakítanánk át. Ide minkép 
szükség lenne zárható szekrények beépítésére, ahol a munkaügyi és az anyakönyvi iratokat helyez-
nénk el.  A felső két irattár így némiképp felszabadulna. Továbbra is probléma a pénzügyi irattár hely-
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zete. Bár jogszabály lehetővé teszi a selejtezést a múlt felhalmozott hibái miatt a selejtezést nem tud-
juk elvégezni. Példakép említeném a temetőkönyv helyreállítását. A pénzügyi irattárban fellelhető befi-
zetések visszakeresésével sikerült 2001. évig visszamenőlegesen a temetőkönyvet „helyreállítani”. 
Pályázati fenntartási időszak lejártakori ellenőrzésekor is csak ide tudtunk nyúlni. Az átutalások mellett 
található dokumentációnak köszönhetően jutottunk túl például a csatornaberuházás ellenőrzésén.  
 
Az irodabútorok cseréje is indokolt. Asztalosunk már több kolléganővel közölte, hogy az elöregedet 
elvetemedett bútorokat nem tudja tovább javítani.  
 
A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítéséről elvi döntés már született: 

 
86/2016. (IV.29.) számú határozata 

 
A Képviselő-testület elvileg támogatja a középiskola és a Polgármesteri Hivatal TOP-3.2.1-
15 pályázat keretében történő energetikai korszerűsítését. 
 
A feltételek tisztázását követően dönt a Képviselő-testület a pályázat benyújtásáról. 
 
Határidő: pályázat előkészítésére: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

Majd a Képviselő-testület fenntartotta az ingatlancsere javaslatát. 
 

141/2016.(VI. 24.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Rákóczi út 20-22. szám 
alatti ingatlan épületenergetikai fejlesztési lehetőségéről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a 2015-ben lefolytatott egyeztetésnek megfelelően változatlanul ki-
nyilvánítja azt a szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonában álló, jelenleg a Rétsági 
Polgármesteri Hivatal által használt ingatlanrészt felajánlja a Nógrád Megyei Kormányhi-
vatal részére. A Képviselő-testület csereingatlanként a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának elhelyezésére szolgáló, Rétság, Rad-
nóti u. 2. szám alatt levő ingatlant jelöli meg. 
 A Nógrád Megyei Kormányhivatal az ingatlancserével a Rétság, Rákóczi út 20. szám 
alatti ingatlanrészt teljes egészében birtokba veheti. A Rákóczi út 22. szám alatti épület-
részben található, és jelenleg magántulajdonban levő helyiségek kivásárlására, esetleg 
ingatlancserével történő tulajdonjog megszerzésére vonatkozóan a Képviselő-testület sa-
ját hatáskörben nem lát megoldási lehetőséget.  

 
Látható, hogy az ingatlancsere lehetősége az elmúlt időszakban elsorvadt, a jelenlegi épület felújítása 
azonban nem tűr halasztást.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
 

Rétság, 2016. január 07. 
 
 
Hegedűs Ferenc 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 
 
4.) Határozati javaslatok (a határozat kiegészítése az ülésen elhangzott állásfoglalásokkal törté-

nik meg) 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2017.( I. 27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi költségvetés 
elkészítését megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a bemuta-
tott tények alapján a 2017. évi költségvetés helyzetét stabilnak tekinti, fő feladatának a 
stabilitás megtartását tartja. 
 
1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul sem 

bevétel, sem kiadás nem tervezhető.  
 
2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összege-

ket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben 
ütemezett tételeket lehet szerepeltetni. 

 
3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok 

benyújtásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat tételesen, kü-

lön mellékletben kell kimutatni.  
 
5.) A 2017. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők vonatko-
zásában, egységesen bruttó …………. Ft-ban (193.250 Ft vagy 200.000 Ft)  javasolja 
tervezni.  

 
6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi eszközök ter-

vezését 2017. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehaj-
tani.   

 
7.) A jubileumi jutalmak ellenőrzését 2017. évben is szakértő bevonásával folytatni kíván-

ja a Képviselő-testület. A járandóságokat ütemezni kell, de kifizetés előtt az ellenőr-
zésnek meg kell történnie.  

 
8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény szerint járó kötelező 

juttatásokat lehet tervezni. A nem kötelező juttatások továbbra sem tervezhetők. A  
központi béremelések elmaradásának kompenzálását a Képviselő-testület 2017. janu-
ár 1. naptól biztosítja. A kompenzáció kidolgozására valamennyi érintetettől javaslatot 
vár.  
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9.) Jutalom a 2017. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem tervezhető. A 
felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján építhetők be az eredeti 
előirányzatok közé.  

 
10.) A 2016. évi feladatelmaradások költséghatását a pénzmaradvány terhére vissza kell 

tervezni. 
 
11.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2017. évi költségve-

tésben ütemezni kell. 
     

12.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményve-
zetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem köte-
lező feladathoz tartozó kiadások. 

 
13.)  A végleges költségvetéseket 2017. február 6. napig kell eljuttatni a Pénzügyi és Szol-

gáltatási Csoporthoz.  
  
A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  
 
Felelős: valamennyi intézményvezető, Hegedűs Ferenc polgármester 
Határidő: folyamatos, majd 2017. február 15. 
 
 
 

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

 
 

 
 
Dr. Varga Tibor 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó                            Előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

Polgármester szabadságolási ütemterve 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017.01.27.-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! 
 

 
Polgármester részére 2017. évben megállapított szabadságok: 
 
Előző évről áthozott:       0 nap 
Tárgyévi szabadság:     39 nap 
Összes igénybe vehető szabadság:   39 nap  
 
2017 évben a szabadságomat az alábbi bontásban kívánom ütemezni: 
�  
2017. január      0 nap 
2017. február.       0 nap 
2017.március      0 nap 
2017. április      0 nap 
2017. május.       0 nap 
2017. június. 01-09     6 nap 
2017. július       5nap   össz.: 31 nap 
2017.augusztus      0 nap 
2017. szeptember      5 nap 
2017. október       5 nap 
2017. november     5 nap 
2017. december     5 nap 
 
A pályázati munkák miatt a szabadságot napra pontosan nem tudom ütemezni, mivel az önkor-
mányzati munkák gördülékenységét nem kívánom akadályozni. 
A fennmaradó 8 napot az előre nem tervezhető események bekövetkezésekor kívánom felhasz-
nálni. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabadságolási tervemet elfogadni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2017. január 20. 

                  dr. Varga Tibor  
                          jegyző  
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

2011. CLXXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól 

4. Határozati javaslat 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (I.27.) számú határozata 
 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester szabadságolási 
ütemterve című előterjesztést és azt az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
2017. június. 01-09     6 nap 
2017. július       5 nap 
2017. szeptember      5 nap 
2017. október       5 nap 
2017. november     5 nap 
2017. december     5 nap 
 
Előre nem látható igényekre                                    8 nap 
 
 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

     
 
 
 
      dr. Varga Tibor 
             jegyző 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó                                              Előterjesztő: Dr. Varga Tibor 

CAFETERIA SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27-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 köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja kimondja, hogy a kor-
mánytisztviselő cafetériajuttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szó-
ló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott 
meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A 
kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az il-
letményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes jut-
tatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 
Az illetményalap ötszöröse: 193.250 Ft 
 
Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) pontja ki-
mondja, hogy a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának ke-
rete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoz-
tatottnak éves szinten - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - az 
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is ma-
gában foglaló együttes összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2017. évben nem 
haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. 
 
A cafetériát továbbá a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló, Rétság Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 15/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete szabályozza. 
 
A törvényi rendelkezések alapján a köztisztviselők számára kötelező juttatás, de a Tisztelt-
képviselő testület határozata alapján a közalkalmazottak és a munkatörvénykönyve alapján 
alkalmazottak is kapnak cafeteria juttatást, amely 2016. évig 193.250 Ft volt. 
 
A cafeteria minimum és maximum között összesen 6.750. Ft a különbözet, ezért javaslom a 
Tisztelt-képviselő testületnek, hogy 2017 évben a cafeteria juttatás összegét 200.000 Ft-ban 
határozza meg. 
 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69-71. §-ai szabályoz-
zák a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások adókötelezettségét. Ezek a szabályok 
2017. január 1-től több ponton módosultak. 
 
A munkáltatót terhelő adó alapja 2017-től a juttatás értékének 1,18-szorosa. A béren kívüli 
juttatások után 15 százalék szja-t és 14 százalék egészségügyi hozzájárulást, az egyes 
meghatározott juttatások után pedig 15 százalék szja-t és 22 százalék egészségügyi hoz-
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zájárulást kell fizetni. Az összes közteher mértéke így a béren kívüli juttatások esetében 
34,22 százalék, az egyes meghatározott juttatások esetében pedig 43,66 százalék. [Szja tv. 
70. §, 71. §, Egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tv. 3.§ (1)]. 

Továbbá 2017. január 1-től béren kívüli juttatásnak minősül: az éves keretösszegből – 
100.000 forintot meg nem haladóan - pénzben adott juttatás. 

A 2017-ben alkalmazandó keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak: 

• A pénzjuttatás éves keretösszege egész éves foglalkoztatás esetén 100 ezer forint. 
Az adóévben a keretösszeget meghaladó összegű pénzjuttatás a felek közötti jogvi-
szonynak megfelelően, munkavállaló esetében bérjövedelemként válik adóköteles-
sé, és járulékalapot képező jövedelemmé. A felettes rész után a személyi jövede-
lemadó és az egyéni járulékok a magánszemélyt terhelik, a juttatónak pedig szociá-
lis hozzájárulási adót kell fizetnie. 
Amennyiben a foglalkoztatás az adóév egészében nem áll fenn, az éves keretösz-
szeget a foglalkoztatás időszakával arányosan kell megállapítani. Az értékhatárt 
meghaladó rész az előzőek szerint viseli a közterheket, amelyeket a kifizetés hónap-
jára kell megállapítani. 
Ha a magánszemély béren kívüli juttatásra jogosító jogviszonya úgy szűnik meg, 
hogy a megszűnéskor a munkáltatótól az adóévben kapott pénzjuttatás értéke az 
éves keretösszeget meghaladja, a meghaladó rész után a jogviszony megszűnése-
kor, a megszűnés hónapja kötelezettségeként a juttatásra jogosító jogviszony alap-
ján kell az adókötelezettséget megállapítani. A keretösszeget meghaladó rész az 
Szja tv. 69. § (2) bekezdés szerinti közteheralap számításánál figyelmen kívül hagy-
ható vagy a keretösszeget meghaladó közteheralap után már megfizetett közterhek 
az önellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint helyesbíthetők. 

• A rekreációs keretösszeget eltérő mértékben határozza meg az Szja tv. attól függő-
en, hogy a munkáltató költségvetési szerv, vagy más munkáltató: költségvetési 
szerv esetében az éves rekreációs keretösszeg 200 ezer forint, más munkáltató 
esetében az éves rekreációs keretösszeg 450 ezer forint. Ha a foglalkoztatás az év 
egészében nem áll fenn, az említett összegnek a foglalkoztatás időtartamával ará-
nyos része minősül éves rekreációs keretösszegnek. A rekreációs keretösszeget 
(200 ezer, illetve 450 ezer forint) meghaladó összegben biztosított béren kívüli jutta-
tás egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles.  

Változatlanul egyes meghatározott juttatásként lesz adóköteles – pénzösszeg kivételével – 
az a béren kívüli juttatás, amelyet az egyedi keretösszeget meghaladó összegben biztosít a 
munkáltató. 

Az elmúlt évben béren kívüli juttatásként nevesített juttatások (iskolakezdési támogatás, 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztári munkáltatói hozzájárulás, foglalkoztatói nyugdíjszol-
gáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás, önkéntes kölcsönös biztosító 
pénztárba célzott szolgáltatásra befizetett összeg) 2017-től egyes meghatározott juttatás-
ként lesznek adókötelesek. Az egyes juttatásokra meghatározott értékhatárok kivételével a 
törvényben meghatározott feltételnek meg kell felelnie az adott juttatásoknak. 

Az Erzsébet juttatás kiemelt adójogi szerepe megszűnt, ezzel egyidejűleg 2017. január 1-től 
a fogalmat is kivezették az Szja tv-ből. 

A fogyasztásra kész étel vásárlására szolgáló utalványokat (az ún. „hideg” utalványokat) a 
munkáltató az Szja tv. 70.§ (1a) bekezdés a) és b) pontja alapján a minden munkavállalója 
számára azonos feltételekkel vagy minden munkavállaló által megismerhető belső szabály-
zat alapján is juttathatja egyes meghatározott juttatásként. 2017. január 1-től megszűnt a 
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korlátozás, amely az említett juttatási körből kizárta a kész étel vásárlására szolgáló utalvá-
nyokat. Az említett rendelkezés alapján 2017-ben akár Erzsébet utalvány akár más utal-
ványforgalmazó által kibocsátott „hideg” utalvány is adható a munkavállalók részére, de 
csak mint egyes meghatározott juttatás. 

 
A fent említett változások a 2017. évi cafetéria szabályzatban rögzítésre kerültek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
 
 
 

 
Rétság, 2017. január 18.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Dr. Varga Tibor 
                                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 

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

3/2016. (I.22.) KT határozat 

3. Jogszabályi háttér:  

 
• 1995. évi CXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról 
• 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről 
• 1993. évi XCVI. törvény, az önkéntes kölcsönös pénztárakról 
• 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 

 

4. Határozati javaslat 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (I.27. ) számú KT. határozata 
 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi cafeteria szabályzat 
jóváhagyása című előterjesztést. A 2017 évben cafeteriára fordítható keretösszeget 
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……………… Ft/fő -ben határozza meg. Az előterjesztés mellékletét képező cafeteria szabály-
zatot és annak mellékleteit jóváhagyja.  
 
 
 
Határidő: 2017. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

     
 
 
 
      Dr. Varga Tibor s.k. 
                 jegyző 



 
Szabályzat 

a Rétsági Polgármesteri Hivatalban 2017. január 1-jétől érvényes 
cafetéria juttatási rendszer alkalmazásához 

I. 

A választható béren kívüli (cafetéria) juttatások rendszere 
A cafetéria rendszer 

 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (továbbiakban Kttv.), és a 
közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet biztosít keretet a közszolgálati tisztviselői cafetéria 
rendszer működtetéséhez. A cafetéria, mint rendszer szabályait egyéb jogszabályok 
tartalmazzák. 

 
Az adható cafetéria keretet az éves költségvetési törvény, illetve rendelet állapítja meg. 

A cafetéria-juttatás rendszer lényege, hogy a Hivatal közszolgálati tisztviselői, a Kttv-ben 
megjelölt cafetéria juttatások közül - az éves költségvetési rendeletben meghatározott éves 
bruttó keretösszegen belül az egyes juttatásokra meghatározott mértékig - szabadon 
eldönthetik, hogy az adott évben mely juttatásokat milyen mértékben kívánják igénybe 
venni. A cafetéria tehát nem más, mint a béren kívüli juttatások rendszere, rugalmasan 
alakítható csomagba rendezve. A rendszer bevezetésével a munkáltató a juttatások olyan 
rendszerét hozza létre, amely lehetővé teszi, hogy meghatározott keretösszegen belül, 
meghatározott szolgáltatások kínálatából a munkavállalók egyéni igényeiknek 
megfelelően válasszák ki a béren kívüli juttatásokat. A fentiekről a közszolgálati 
tisztviselőnek minden évben nyilatkoznia kell. 

A cafetéria juttatás kiterjed a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási 
állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt álló közszolgálati jogviszonyban 
állókra, valamint a polgármesteri tisztséget betöltőre is. A prémium évek programban 
részt vevő közszolgálati tisztviselőt a bruttó keretösszeg 30 %-a illeti meg függetlenül 
attól. hogy van-e munkavégzési kötelezettsége, vagy sem. 

A cafetéria juttatás kiterjed Rétság Város Önkormányzatánál, a Napköziotthonos Óvoda 
és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményeknél munkaviszonyban 
(közalkalmazotti és az MT hatálya alá tartozó) álló dolgozókra is. Ahol a szabályzat 
közszolgálati tisztviselő megnevezést tartalmaz, azt értelemszerűen kell alkalmazni a 
közalkalmazottakra és a MT szerinti munkavállalókra is. 

Nem terjed ki a cafetéria juttatás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya által kiközvetített dolgozókra 
(közfoglalkoztatottakra). 

 



A cafetéria juttatási rendszer körébe az alábbi juttatások tartoznak 

a) Étkezési Erzsébet utalvány, 
b) SZÉP kártya szálláshely alszámla, 
c) SZÉP kártya vendéglátás alszámla, 
d) SZÉP kártya szabadidő alszámla, 
e) iskolakezdési támogatás, 
f) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás, 
g) önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagdíj hozzájárulás  
h) pénzjuttatás 

 
A cafetéria alapértelmezett csomag: a cafeteria közterheinek változása miatt nem 
beállított. 

 
Cafetéria keret meghatározása 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében az 
adott évre vonatkozó cafetéria keretösszeget határozza meg.  

A közszolgálati tisztviselők cafetéria juttatására vonatkozó szabályok 

Minden közszolgálati tisztviselő egyenlő feltételek mellett, egyéni igényeinek megfelelően - a 
törvényi előírások figyelembevételével meghatározott kedvezményes adózású mértékig, - 
választhat a rendszerbe bevont szolgáltatások közül. Az igénybe vehető elemek körét a 
mindenkor érvényes személyi jövedelemadóról szóló törvény határozza meg, ezek közül 
választ a munkáltató. 

A közszolgálati tisztviselő írásban, vagy (lehetőség szerint) elektronikus úton tárgyév március 
1-jéig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor, az első munkában töltött 
napot követő 10 napon belül nyilatkozik arról. hogy a cafetéria-juttatás belül milyen 
juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követően egy alkalommal módosítható. A 
nyilatkozatot a szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

A cafetéria nyilatkozattétellel egyidejűleg további, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó 
nyilatkozatokra van szükség. amelyet az adószabályok írnak elő. A köztisztviselő a 
nyilatkozatokat a cafetéria nyilatkozattal egyidejűleg köteles megtenni két példányban. 
melyből egy példány a munkáltatót a másik a köztisztviselőt illeti meg. A nyilatkozatokat 5 
évig meg kell őrizni. A nyilatkozatokat a 2. számú mellékletek tartalmazzák. 

A cafetéria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a 
juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A keretösszeget a cafetéria 
minimum kivételével ezer forintra kerekítve kell megállapítani. 

Nem jár cafetéria-juttatás azon időtartamra vonatkozóan, melyre a közszolgálati tisztviselő 
saját kérésére vagy önhibájából illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult (szülési 
szabadság 30 napot meghaladó időtatama, fizetés nélküli szabadság, igazolatlan távollét stb.) 

A közszolgálati jogviszonyt létesítő új dolgozók a belépést követően szereznek jogosultságot 



a cafetéria keretre. A jogosultság mértékét naptári napra arányosan kell meghatározni. 
Amennyiben a közszolgálati tisztviselő közszolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik 
meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria juttatás értékét a 
távollét utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetnie, 
illetve - a közszolgálati tisztviselő választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé 
teszi – vissza kell adni. 
Nem kell visszafizetni a cafetéria juttatás értékét, ha a jogviszony „a közszolgálati tisztviselő 
halála" okból szűnik meg. Amennyiben a közszolgálati tisztviselőt a tárgyév közben 
áthelyezik, cafetéria juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. A 
közszolgálati tisztviselő év közben történő áthelyezése esetén, az áthelyező közigazgatási 
szerv, igazolást állít ki. a közszolgálati tisztviselő által az időarányos részt meghaladó 
mértékben igénybe vett cafeteria juttatás összegéről. Ha a közszolgálati tisztviselő a korábbi 
munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria juttatást vett igénybe, 
visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az 
új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria juttatás értékét - legfeljebb az új munkáltatónál 
igénybe vehető juttatás mértékéig - csökkenteni kell. 

A határozott időre szóló közszolgálati jogviszonyban, valamint részmunkaidős foglalkoztatás 
keretében foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőnek a teljes cafeteria keretösszeggel 
számolva, a jogviszonyban töltött idő arányában kell megállapítani a cafetéria keretet. 

II.A cafetéria szabályzat célja 

Egyéni választási lehetőség biztosítása a munkavállalók meghatározott csoportja számára a 
béren kívüli juttatások terén, amelyek rugalmasan igazodnak a dolgozók személyes 
igényeihez. 

III. A cafetéria juttatás 4 legfontosabb alappillére: 

1. Döntési szabadság  
2. Rugalmasság 
3. Tudatosság 
4. Költséghatékonyság 

IV. Alapelvek 

Egyenlő elbánás elve: a Rétsági Polgármesteri Hivatal minden közszolgálati jogviszonyban 
álló munkavállalója egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül. 
Költséghatékonyság elve: A cafetéria rendszer olyan juttatási elemeket tartalmaz, amelyek a 
készpénz-juttatásnál (bérnél) kedvezőbb feltételekkel adóznak az adott évre vonatkozó 
törvényi szabályozás szerint. A keretösszeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség, mivel ez a 
megoldás ellentétes lenne a jogintézmény céljával. 
Rugalmasság elve: A munkavállaló — saját élethelyzetének, életkörülményeinek és 
szükségleteinek megfelelően — szabadon választhat a felkínált lehetőségek közül a megadott 
keretek között. 
Tudatos választás elve: A munkavállaló a költségvonzatok ismeretében választ a felkínált 
juttatások közül.  
Költségsemlegesség elve: a munkavállaló a bruttó költségkeretét költi. Ebből kifolyólag a 



munkáltató számára közömbös, hogy a munkavállaló melyik juttatást választja, hiszen a 
munkáltatónak bármelyik választás ugyan annyiba kerül.  
Nettó összegből teljes célköltség számítás elve: Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló által 
kiválasztott juttatásból igényelt nettó értékhez hozzáadjuk az estleges közterheket (adó), így a 
munkavállaló cafetéria keretét a teljes célköltség csökkenti. Képlettel: Nettó összeg + 
Személyi jövedelemadó – Egészségügyi hozzájárulás = Teljes ráfordítás. 
Kerettúllépés elve: a munkavállaló számára megengedett, hogy a rendelkezésére álló 
időszaki cafetéria keretből az időarányos résznél akár többet is felhasználjon. Ennek feltétele 
azonban, hogy a munkavállaló a Cafetéria nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy amennyiben a 
juttatásokra való jogosultsága időközben megváltozik (pl.: kilépés, keresőképtelenség, stb.), 
úgy az időarányosan járó keret túllépése miatti többletfelhasználást a jogalap nélkül felvett 
munkabér visszafizetésére vonatkozó szabályok szerint a munkáltatónak megtéríti. 
A SZÉP Kártya feltöltés, az üdülési csekk, és az iskolakezdési támogatás igénylése nem 
egyenlő részletekben kerül felkínálásra, de a többi juttatási elemnél követni kell az arányosság 
elvét, tehát a keretnek megfelelően lehetőleg havi egyenlő mértékben kell azt igénybe venni. 
Maradvány összegek elve: az egyéni cafetéria keretből esetleg fel nem használt maradvány 
összeg, a következő időszakra nem vihető át, 
Arányosítás elve: munkavállalók a foglalkoztatási időkerettel arányosan jogosultak a 
cafetéria keretre. 
Azt a munkavállalót azonban, akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból 
kifolyólag év közben módosul (pld.: belépés, kilépés, keresőállomány változás, stb.), 
időarányosan (naptári napra vetítve) illeti meg a cafetéria keret. 
Periodicitás elve: A választásra jogosult munkavállalók minden évben meghatározott időben 
választhatnak. A soron következő időszakra vonatkozó választás időpontjáról és feltételeiről a 
választásra jogosultak vezetői levélben kapnak értesítést.  
Aktuális költségvetés elve: A cafetéria rendszerben felosztható keretösszeg (teljes 
költségkeret) és a hozzájutási feltételek minden évben a költségvetési tárgyalás keretében, 
illetve az önkormányzat mindenkori költségvetési helyzetének függvényében kerül 
meghatározásra. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletében 
felhatalmazást adhat a cafetéria kifizetésére az éves költségvetési rendelet megalkotásáig 
terjedő időszakra. 
 
V. A Cafetéria nyilatkozat érvényessége 
 

A Cafetéria nyilatkozat az azon megadott lejárati időig érvényes. Lejárati idő után a 
dolgozónak új nyilatkozatot kell kitöltenie, melyen az előző nyilatkozattól eltérően is 
választhat. 

VI. Cafetéria nyilatkozat időközi módosítása 

A Cafetéria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása csak rendkívül indokolt esetben, 
megváltozott élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges. Az időközi 
módosítást a munkavállaló külön írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A kérelmet 
közvetlen felettesének kell átadnia, aki azt továbbítja a személyzeti ügyintézőnek. A 
döntésről a személyzeti ügyintéző írásban tájékoztatja a kérelmezőt. 
 

VII. Cafetéria nyilatkozat hiánya 



Azok a munkavállalók, akik saját hibájukból kifolyólag nem adják le a megadott határidőre a 
kitöltött és általuk aláírt Cafetéria nyilatkozatot, azok automatikusan az alapértelmezettként 
beállított juttatási csomagban részesülnek.  

VIII. Hatályba lépés 

 

Jelen Cafetéria Szabályzat 2017. január 1.-én lép hatályba. 

Rétság, 2017. január  

Dr. Varga Tibor 
        jegyző 



 
 

1. számú melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

a 2017. évi cafetéria keret felhasználásához 
 
A nyilatkozó magánszemély: 

 
1. neve:…………………………………..     2. adóazonosító jele:………………………… 
 
3. állandó lakóhely: ………………………………………………………………………… 

 
4. A munkáltató által főállású, teljes munkaidős közszolgálati tisztviselő részére 
meghatározott egységesen ………. Ft/év -bruttó összeg –  cafetéria keretösszeg 
(részmunkaidőben dolgozók esetén a munkaidejük arányában, év közbeni belépők esetén a 
próbaidő lejártát követően az év végéig hátralévő naptári napok arányában megállapításra 
került keretösszeg) felhasználásáról az alábbiak szerint nyilatkozom:  

   
A nyilatkozat időtartama: 2017. január 01- tól 2017. december 31-ig 
 
Rendelkezésre álló összeg       ……………..Ft/év 
 
Közteher 34,22 %: 

a) Készpénzkifizetés béren kívül      ……………..Ft/év 
b) SZÉP kártya szálláshely alszámla:     ……………..Ft/év 
c) SZÉP kártya vendéglátás alszámla:     ……………..Ft/év 
d) SZÉP kártya szabadidő alszámla:     ……………..Ft/év 

 
Közteher: 43,66 % 

e) iskolakezdési támogatás:      ……………..Ft/év 
f) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás:  ……………..Ft/év 
g) önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás:  ……………..Ft/év 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-
jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap 
nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó –és járulékterhe az illetményemből 
(munkabéremből) levonásra kerüljön.1 

Belföldi illetőségű magánszemélynek minősülök/ nem minősülök 
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó)  
 

Rétság, 2017. …………… 
 
                                                                                  …………………………………… 

                                                                                       A magánszemély vagy törvényes 
                                                                                              képviselőjének aláírása 
…………………………………. 
 Átvevő bélyegzője, aláírása 



 
2/1. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
 
 

Név:  
Születési hely, idő:  
Adóazonosító jel:  

Kijelentem, hogy a …………………… évben a mai napig előző munkáltatómnál az alábbi 
cafetéria juttatásban részesültem: 

 

Cafetéria elem 
megnevezése 

Juttatás dátuma Támogatás értéke 
nettó Ft 

Támogatás értéke 
bruttó Ft 

    
    
    
    

Amennyiben a nyilatkozat bármely tartalmi részében nem valós adatot közlök, annak minden 
következménye engem terhel.2 

………….. év …………………………. hó …………. nap 

                                                                                       ……………………………………… 
                                                                                              nyilatkozatot tevő neve 

____________________________ 
1 Megfelelő rész aláhúzandó. 
2 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 



2/2. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 

Név:  
Születési hely, idő:  
Adóazonosító jel:  

Kijelentem, hogy a …………………… évben az alábbi gyermek(ek)1 után vagyok jogosult 
iskolakezdési támogatásra: 

1. Gyermek neve:  
 Adóazonosító jele:  
Adóazonosító jel hiányában:  
 Anyja neve:  
 Születési hely, idő:  
 Igénybe vett összeg:  
 
2. Gyermek neve:  
 Adóazonosító jele:  
Adóazonosító jel hiányában:  
 Anyja neve:  
 Születési hely, idő:  
 Igénybe vett összeg:  
 
3. Gyermek neve:  
 Adóazonosító jele:  
Adóazonosító jel hiányában:  
 Anyja neve:  
 Születési hely, idő:  
 Igénybe vett összeg:  

Kelt: 

 ................................................................. 
 magánszemély 

A nyilatkozatot átvettem: 

Kelt:  

   
 munkáltató 

____________________________ 
1 Csak azokat a gyermekeket lehet feltűntetni, akik után családi pótlékra jogosult a szülő vagy 
házastársa, és közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója. 

A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 



2/3. sz. melléklet 
Nyilatkozat 

 
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról 

Név:  
 

Születési hely, idő:  
 

Adóazonosító jel:  
 

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak 

a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, 
amelynek mértéke havi …………………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata 
szerinti összeget vagy mértéket) 
 

b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, 
amelynek mértéke havi …………………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata 
szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket1), és az Önkéntes 
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 12.§ (3) bekezdése 
ismeretében a különbözetről lemondok. 

 
 

c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
Törvény 12.§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében 
a munkáltatói hozzájárulást. 
 

d) Nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi 
XCVI. Törvény 12.§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria 
keretében a munkáltatói hozzájárulást. 
 

Az önkéntes kölcsönös pénztár2 

megnevezése:  
 

címe:  
 

azonosítószáma:  
 

bankszámlaszáma:  
 

 
Tagsági okirat száma:  ..............................................  

 
A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy ……. évben e jogcímen a 
Szja törvény 70.§ (5) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól 
 

a) nem szerzek 
      b) a következők szerint szerzek:3 



Hozzájárulás mértéke 
Hozzájárulást adó 

munkáltató 
Hónap Kedvezményes 

adókulccsal  
Nem kedvezményes 
adókulccsal  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Kelt: 
 ................................................................. 
 magánszemély 
A nyilatkozatot átvettem: 
Kelt:  
 ................................................................. 
 munkáltató 
 
____________________________ 
1 A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív 
irányban is lehetséges. 
2 Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni. 
3 A megfelelő aláhúzandó. 
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.  

 

 

 

 

 

 



 

2/4. sz. melléklet 

Nyilatkozat 
Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról 

Név:  
 

Születési hely, idő:  
 

Adóazonosító jel:  
 

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös egészségpénztárnak 

a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói 
hozzájárulást, amelynek mértéke havi …………….. (ide kell beírni a munkáltató 
szabályzata szerinti összeget vagy mértéket) 
 

b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói 
hozzájárulást, amelynek mértéke havi …………….. (ide kell beírni a munkáltató 
szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérő összeget vagy mértéket1), és az 
Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. Törvény 12.§ (3) 
bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok. 
 
 

c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
Törvény 12.§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria 
keretében a munkáltatói hozzájárulást. 
 

d) Nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi 
XCVI. Törvény 12.§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a 
cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást. 
 

e)  

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár2 

megnevezése:  
 

címe:  
 

azonosítószáma:  
 

bankszámlaszáma:  
 

 
Tagsági okirat száma:  ..............................................  

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy ……. évben e jogcímen a 
Szja törvény 70.§ (5) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól 



a) nem szerzek 
b) a következők szerint szerzek:3 

 

Hozzájárulás mértéke 
Hozzájárulást adó 

munkáltató 
Hónap Kedvezményes 

adókulccsal  
Nem kedvezményes 
adókulccsal) 

    
    
    

Kelt: 
 ................................................................. 
 magánszemély 
A nyilatkozatot átvettem: 
Kelt:  
 ................................................................. 
 munkáltató 
 
____________________________ 
1 A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív 
irányban is lehetséges. 
2 Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni. 
3 A megfelelő aláhúzandó. 
A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. számú melléklet 

A cafetéria-juttatás rendszerében nyújtható juttatásokra vonatkozó részletes szabályok: 

1) Étkezési Erzsébet utalvány 
Étkezési Erzsébet-utalvány: segítő támogatás – felhasználható élelmiszer, fogyasztásra kész 
hideg és meleg étel vásárlására. 
Közteher 43.66% 

2) SZÉP kártya  
A Széchenyi Pihenőkártya névre szóló, bankkártya elven működő elektronikus 
utalványkártya. A kártyával a munkavállalók saját és családjuk üdülését és kikapcsolódását, 
étkezését fedezhetik. hiszen a szálláshely utalvány mellett ugyanezen kártya segítségével 
igénybe vehetik a vendéglátás és szabadidő utalványokat is. A szálláshely utalványt 
szállásszolgáltatásra, a vendéglátás utalványt meleg étkeztetésre, míg a szabadidő utalványt 
kulturális programokra. sport és wellness tevékenységekre, fürdőkre és élményparkokra 
egyaránt fel tudják használni. Családtagoknak névre szóló társkártya is igényelhető, A 
munkavállaló SZÉP kártyája első alkalommal ingyenes, a társkártya, az elveszett kártya 
pótlása, kártya csere 1500 Ft + ÁFA). 

 

Szálláshely alszámla (Kedvezményes adózási határ: 225.000 Ft/év) 

Felhasználható: 

• Szálláshely-szolgáltatás 
o szállodai szolgáltatás 
o üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
o kempingszolgáltatás 
o egyéb belföldi szálláshely-szolgáltatásból a családi panzió szolgáltatása 

• Belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése) 
• A szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen, a szálláshely-szolgáltatással 

együttesen fizethető bármely szolgáltatásra 
• Fizikai közérzetet javító szolgáltatások közül gyógyfürdőkre 
• Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből 

strandszolgáltatásra 

Közteher: 34,22% 

Vendéglátás alszámla (Kedvezményes adózási határ: 150.000 Ft/év) 

Felhasználható: 

• étkezés (éttermi vagy mozgó vendéglátás formájában 
• egyéb vendéglátás, közétkeztetés 
• fizikai közérzetet javító szolgáltatások közül gyógyfürdők 
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből 

strandszolgáltatás 
• belföldi szálláshely-szolgáltatás (részletesen lásd a szálláshely-szolgáltatás leírásánál) 



Közteher: 34,22% 

 

Szabadidő alszámla (Kedvezményes adózási határ: 75.000 Ft/év) 

 
Felhasználható: 

• egyéb humán-egészségügyi ellátásból a fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai 
kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhes gondozás, és az egyéb máshová nem 
sorolt humán egészségügyi ellátás 

• előadó-művészet 
• múzeumi tevékenység 
• növény-, állatkert és természetvédelmi terület látogatása 
• vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
• máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből a szabadidőpark- 

és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős 
létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök 
kölcsönzése 

• fizikai közérzetet javító szolgáltatás 
• testedzési szolgáltatás 
• egyéb sporttevékenységből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, sporthorgászat 

és a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős 
sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja 

• belvízi személyszállítás 
• egyéb foglalásból az idegenvezetés 
• sportlétesítmény működtetéséből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és bérlet 

értékesítése 
• sportegyesületi tevékenység 
• sport, szabadidős képzés 
• szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
• belföldi szálláshely-szolgáltatás (részletesen lásd a szálláshely-szolgáltatás leírásánál) 

Közteher: 34,22 % 

3. Iskolakezdési támogatás:  
Iskolakezdési támogatásra kizárólag az a közszolgálati tisztviselő jogosult, akinek 
közoktatásban résztvevő (azaz általános iskolában, középiskolában, vagy szakiskolában 
tanuló) gyermeke után vagy ő maga vagy közös háztartásban élő házastársa családi pótlékra 
jogosult. A támogatás igénylése esetén a közszolgálati tisztvelőnek a gyermekek számáról 
külön nyilatkoznia kell.. A juttatás a tanévkezdést megelőző és követő 60 napon belül 
tankönyv, taneszköz. ruházat a munkáltató nevére szóló számla alapján kerül megtérítésre. 
 
Közteher: 49,66 % 

4. Önkéntes kölcsönös nyugdíj pénztári tagdíj-hozzájárulás  
Az önkéntes nyugdíjpénztár a tag egyéni számláján összegyűjtött tőke hozammal növelt 
értékét a pénztártag nyugdíjba vonulásakor, vagy a pénztár alapszabályában meghatározott 



futamidő leteltét követően a pénztártag részére egy összegben, vagy havi járadékként 
folyósítja. (feltétel: legalább heti 36 órás munkaviszony, vagy a havi munkabér eléri a 
minimálbér összegét). 
A tagdíj-hozzájárulásra csak önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező közszolgálati 
tisztviselő jogosult. Amennyiben a nyugdíjpénztári tagsága a közszolgálati tisztviselőnek 
még nem áll fent, a jogosultságot a tagságot igazoló belépési nyilatkozattal kell igazolnia, azt 
a cafetérianyilatkozathoz csatolni kell.  
A munkáltató az érvényes önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező dolgozó választása 
alapján átutalja a dolgozó által megjelölt összeget. Az átutalt összeg meghatározott %-a a 
pénztár működési költségeinek fedezésére szolgál, ezt követően a fennmaradó rész a tag 
egyéni számlájára kerül. A minimálisan fizetendő havi összegről, az egyszeri belépési díjról 
és a működéssel kapcsolatos egyéb költségekről érdeklődjön a pénztárnál. A juttatás 
választásakor havi egyenlő összeget kell megállapítania. 
 
Közteher: 43,66 % 

5. Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagdíj-hozzájárulás  
A tagdíj-hozzájárulásra csak önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagsággal rendelkező 
közszolgálati tisztviselő jogosult. A jogosultságot a tagságot igazoló belépési nyilatkozattal 
kell igazolni, azt a cafetéria-nyilatkozathoz csatolni kell. 
 
Közteher: 43,66 % 
 
6. Készpénzkifizetés béren kívül 
 
Évi 100.000 Forintig választható 
 
Közteher: 34,22% 



4. számú melléklet 

Megismerési nyilatkozat 

A Rétsági Polgármesteri Hivatal  ........................................................... választható béren 

kívüli (cafetéria) juttatások szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 

foglaltakat munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 
Név Beosztás Kelt Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Tervezői többletigény 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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! 
 
Lantos László a Salgóterv Kft. tervezője az előterjesztéshez csatolt levelet juttatta el a Polgár-
mesteri Hivatalhoz. A levél korábbi változata a november havi ülésen kiosztásra került azzal, 
hogy várjuk a képviselők véleményét. A novemberi ülést követően - 2 hét elteltével - már ki-
adásra került a decemberi ülés anyaga.  
 
A Salgóterv Kft-vel szerződést kötöttünk a város északi részén kialakítandó 2 db buszöböl ter-
vezési munkáira. A lakókkal, a tervezési munkák megkezdése előtt előzetes egyeztetés nem 
volt.  
 
A Rózsavölgy u. 14. és 16. szám alatti ingatlanok lakói (Medgyesi Csaba és Nyitrai Tamás) kér-
ték, hogy zajvédő fal kerüljön kialakításra.  
 
A két lakó által kért fal terveit a tervező 300.000 Ft + áfa összegért vállalja. A munka már elké-
szült, a kérelem utólagos rendezésre szól. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a többletmunkák elvégzését, a jelenleg hatályos 
megállapodást módosítani szükséges. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- Az északi városrészben buszöböl kialakításának lehetőségét a Képviselő-testület több 
alkalommal tárgyalta. 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (I.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SALGÓTERV Mérnöki és Kör-
nyezetvédelmi Kft. tervezőjének, Lantos László tervezői többletigény kéréséről szóló előterjesz-
tést.  
 
A Képviselő-testület a zajvédő fal építésével egyetért, a tervezői többlet 300.000 Ft + áfa díját 
elfogadja. 
 
A többletfeladat elvégzésével a jelenleg hatályos tervezői szerződést ki kell egészíteni. 
 
Határidő: szerződés módosításra 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (I.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a SALGÓTERV Mérnöki és Kör-
nyezetvédelmi Kft. tervezőjének, Lantos László tervezői többletigény kéréséről szóló előterjesz-
tést.  
 
A Képviselő-testület a többletmunkák költségét megrendelés hiányában nem fogadja el. 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 



SALGÓTERV Salgótarján, 2016. 12. 15. 
Mérnöki és Tárgy: Tervezési árajánlat 
Környezetvédelmi Kft.   
3100 Salgótarján,   
Meredek út 3. VI./50.  
T/F.: (32) 312-054  
e-mail: salgoterv@salgoterv.hu 

Rétság Város Polgármesteri Hivatal 
2651 Rétság, 
Rákóczi út 20. 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Rétság Város Önkormányzata megbízásából Társaságunk készítette el a 2. sz. fkl. út 
melletti buszmegálló öbölpár engedélyezési tervét, melyre a Nógrád Megyei 
Kormányhivataltól N-KF/UO/NS/A/161/2016. ügyiratszámon építési engedélyt kapott az 
Önkormányzat. Az engedélyeztetés során vasbeton szerkezetű rámpa tervezése vált 
szükségessé. 

 
Az eredeti árajánlat az alábbi többletmunkákat és azok költségeit nem tartalmazta: 

- vasbeton szerkezetű rámpa kiviteli terveit, részletterveit is el kell készíteni, 
melyhez statikus alvállalkozó bevonása szükséges. 

- 2016. november 17-i helyszíni bejárás alkalmával a Rózsavölgy út 14. és 16. 

hsz. lakója 2,5m magas kőrakatos gabionfal (kobox) kerítés építését kérte, 

melyhez szintén statikus alvállalkozó bevonása szükséges. 
- a lakók által kért 2,5m magas kőrakatos gabionfalat a vasbeton szerkezetű 

rámára kell helyezni, hogy a lakók kérésnek megfelelően a rámpáról sem 
lehessen belátni az ingatlanra, ami szintén a statikus alvállalkozó feladatai 
növeli, többlettervezési munkát jelentve. 

 
Bár az eredeti ajánlat teljes körű tervezési feladat elvégzésére vonatkozott, de az árajánlat 

tétel idején nem volt előre látható, hogy az érintett lakók 2016. november 17-én milyen 
igényekkel állnak elő. Igényeik kielégítésére pedig többlettervezési feladatok jelentkeztek. Az 
eredeti árajánlat a szakmailag szükséges valamennyi feladatok tartalmazta, de a lakók 
igényeit előre nem láthattuk.  

 
Fenti többletmunkákat az árajánlattétel nem tartalmazta, ezért fenti munkák elvégzésére  
 

300.000 Ft + 27% ÁFA = 381.000 Ft 
azaz Háromszáznyolcvanegyezer Ft 

 
többlet tervezési díj merült fel, melyet kérem, hogy az Önkormányzat elfogadni szíveskedjen. 
 
Árajánlatom kedvező elbírálásában bízva 
 

    Tisztelettel: 
 

 
  _____________________  

                                                                                 Lantos László 
                                                                                 ügyvezető 

mailto:sterv@netquick.hu


TERVEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

amely létrejött: Rétság Város Önkormányzata 

cím:   3100. Salgótarján, Múzeum tér 1. 

 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), valamint 

 

 

SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. 

cím:   3100 Salgótarján, Meredek út 3. VI/50. 

 

mint tervező (továbbiakban: Tervező), továbbiakban együtt; Szerződő felek között, az 1. 

pontban meghatározott tervezési munka tárgyában, a következőkben részletezett feltételekkel: 

1. A szerződés tárgya: Rétság város északi részében buszöblök kialakítás terveinek 

elkészítése a tervezési árajánlat szerinti tartalommal. 

2. Tervező kötelezettséget vállal az 1. pontban meghatározott feladat szakmai ágazati 

szabályoknak, különösen a tárgyra vonatkozó 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. 

számú melléklet 2.2. pontjában foglaltaknak megfelelő tartalmú tervdokumentáció 

elkészítésére.   

3. Tervező az 1. pontban meghatározott tervezési feladat eredményeként a 

tervdokumentációt papír formátumban 4 példányban biztosítania kell. A papír 

formátumú tervdokumentációk közül 3 példányhoz árazatlan, egy példányhoz árazott 

költségvetést kell csatolni. 

4. Tervezőnek a tervdokumentációt munkaközi állapotban egyeztetnie kell Megrendelő 

képviselőivel. 

5. Teljesítési határidő: a tervezési árajánlat szerint 

6. Megrendelő a tervek átadását követő 2 munkanapon belül azokat átvizsgálja és 

szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítésigazolást kiadja. Megrendelő előteljesítést 

elfogad. 

7. A tervezési díj: 1.800.000 Ft + 27 % ÁFA = 2.286.000-  Ft, azaz – kétmillió-

kétszáznyolcvanhatezer- Ft, melyet a Megrendelő a teljesítésigazolás alapján kiállított 

számla kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással fizeti meg a Tervező 

számlájára. 

8. Késedelmes teljesítés estén a Tervező napi 10.000 Ft kötbért köteles fizetni a 

Megrendelőnek, mely összeg azonban nem lehet több mint a tervezési díj 10 %-a.  

9. Szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megrendelő a 

munkát figyelemmel kíséri és ellenőrizheti. 

10. A tervkészítéssel kapcsolatban felmerülő díjak, költségek a Tervezőt terhelik. A 

tulajdoni lap másolatokat (szükség esetén) a Tervezőtől kapott lista alapján 

Megrendelő biztosítja. 

11. A Tervező a tervezési hibákért akkor is felelős, ha a Megrendelő a terveket 

teljesítésként elfogadja, és kivitelezés céljából továbbadja.  

12. A Tervező csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a 

dokumentáció bármelyik munkarészét harmadik félnek, vagy adhat nyilatkozatot a 

szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. 



13. Felek megállapodása értelmében jelen szerződés tárgyát képező kiviteli terveken 

Megrendelő területi és időbeli korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személyre 

is átruházható, korlátlan felhasználási módra és mértékre vonatkozó felhasználási 

jogot szerez, mely kiterjed az átdolgozásra is. A tervezői díj tartalmazza a felhasználói 

jog ellenértékét. 

14. Szerződő felek a közös megegyezéssel nem rendezett vitás kérdések eldöntésére a 

Salgótarjáni Városi Bíróság illetékességében állapodnak meg. 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a szakmai ágazati 

jogszabályok az irányadók. 

 

  

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak 

alá. 

 

Melléklet: Tervezési árajánlat 

Rétság, 2015. ……..     Salgótarján, 2015. …….. 

……………………………. 

Megrendelő 

……………………………. 

Tervező 

 

 

 



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

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

1 oldal a 6 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Vízjogi létesítési engedélyezéshez szükséges tulajdonosi döntések meghozatala 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27-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! 
 
Lantos László tervező (SALGÓTERV Kft.) elkészítette a város északi oldalán kialakítandó 
buszöblökhöz kapcsolódó járdaépítés csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési 
tervet. A tervre a szakhatósági eljárás során, a katasztrófavédelem, mint szakhatóság írta elő, 
mivel vízjogi engedély köteles a csapadékvízelvezetés.  
 
A csapadékelvezető árok egy vállalkozás tulajdonában lévő ingatlanon is áthalad. Az engedély-
hez a tervező elkészítette a megállapodás-tervezetet, mely a magántulajdonos és az önkor-
mányzat között kerül majd megkötésre.  
 
Az elkészített tervdokumentáció alapján szükséges a vízjogi engedélyezési tervhez közútkeze-
lői és tulajdonosi hozzájárulás megadása is. 
 
Az előkésztett Megállapodás-tervezetet és tulajdonosi hozzájárulás tervezetét az előterjesztés-
hez csatolom. 
 
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3.§ (2) be-
kezdése alapján a vízelvezetéshez – mivel nem önkormányzati területen halad át a vízelvezető árok 
– vízjogi engedély szükséges. A feladat elvégzésének szükségessége nem kérdőjelezhető meg. 
Lantos László a munkát elvégezte, 2016. január 17-én küldte meg a munka elvégzésére szóló szer-
ződést, teljesítésigazolást és a számlát is. A megküldött szerződés-tervezeten november 4-i dátum 
szerepel, melyet a testületi jóváhagyást követően felül fogunk írni. Az elvégzett munka díja 680.000 
Ft + áfa (bruttó 863.600 Ft). Az eredeti szerződésben (előzményként az előterjesztéshez csatolok) a 
vízjogi engedélyezéshez szükséges tervek nem szerepelnek. A szerződés jóváhagyását követően a 
fedezet biztosítása is szükséges 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                            polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

3. Jogszabályi háttér:  

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése 
 

A vízjogi engedélyek 
3. § (1)10 A vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) szük-

séges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles meg-
szerezni. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket - ideértve az enge-
délyezési terveket (tervdokumentációt) - kell csatolni. 

(1a)11 A nemzeti vagyonba tartozó vizek medrét érintő szolgalom alapítása esetén a vízjogi 
létesítési engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdésben meghatározottakon túl mellékelni kell 
a szolgalom ellenértékének kifizetését igazoló nyilatkozatot, melyet a nemzeti vagyonba tartozó 
meder vagyonkezelője állít ki, vagy a meder vagyonkezelőjének arra vonatkozó jognyilatkoza-
tát, hogy a szolgalmi jog ellenértéke kifizetésének igazolása nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a 
jogosult részére a vízjogi létesítési engedélyt a hatóság az egyéb feltételek fennállása esetén 
kiadja. 

(2)12 Ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízilétesítménnyel, vízimunkával érintett in-
gatlan nem áll az építtető tulajdonában vagy vagyonkezelésében, amennyiben a kérelem 
teljesítésének egyéb feltételei fennállnak, az engedély csak az ingatlan tulajdonosának, 
állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének - a tervezett vízilétesítmény tulajdonosát is 
megjelölő - hozzájárulásával adható ki. E bekezdés a nemzeti vagyonba tartozó vizek 
medrére nem alkalmazható. 

(3)13 Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti személy hozzájárulása, ha a közcélú 
vízilétesítmény elhelyezéséhez a vízügyi hatóság külön jogszabály, valamint e rendelet 6. § (1) 
bekezdése szerint vízvezetési szolgalmat alapított. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vízjogi létesítési engedélye-
zéshez szükséges döntések meghozataláról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a város északi részén kialakítandó buszöb-
lök építéséhez kapcsolódó 

- Holhós és Társa Kaputechnikai Kereskedelemi és Szolgáltató Kft-vel kötendő Megálla-
podást és 

- közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást jóváhagyja.    
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Megállapodás és a közútkezelői, valamint tu-
lajdonosi hozzájárulás aláírására.  
 
A Képviselő-testület a SALGÓTERV Kft-vel, a Rétság, 2. számú főközlekedési út melletti busz-
megálló öbölpár csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítése engedélyezési tervének elkészítésére 
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szóló Szerződést jóváhagyja. A tervezési munkák 680.000 Ft + áfa, összesen 863.600 Ft-os 
költségét a 2017. évi költségvetésben biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét ké-
pező Szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS 
Vízi létesítmények üzemeltetésére 

 
mely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 
20, adószám: 15735492-2-12, statisztikai számjel: 15735492-8411-321-12,  képviseli:  Hegedűs 
Ferenc Polgármester), mint a tervezett vízi létesítmény építésének kérelmezője (továbbiakban: 
Kérelmező) és Holhósés Társa Kaputechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2651 
Rétság, Szőlő u. 16., adószám: 12801578-2-12, képviseli Holhós Jánosügyvezető), mint a ter-
vezett vízi létesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, (továbbiakban: Ingatlantulajdonos) kö-
zött, továbbiakban együtt: Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel. 
 

PREAMBULUM 
 

Kérelmező vízjogi létesítési engedély kérelmet (továbbiakban: Engedély) kíván benyújtani a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (1081 Budapest, Dologház u. 1.) Rétság 2 sz. 
fkl út melletti buszmegálló öbölpár (55+851 és 55+969 kmsz.), leszállóperon, kamionparkoló és 
hozzá kapcsolódó járdaépítés csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedély megszerzése 
iránt.  
A vízi létesítmény részben a Kérelmező tulajdonában és a bejegyzett jogok valamint feljegyzett 
tények vonatkozásában közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint az Ingatlantulajdonos tulajdo-
nában álló, Rétság, 12/1. hrsz-ú ingatlan (továbbiakban: Ingatlan) valósulna meg.  
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) sz. Korm. rendelet  3. § 
(2) bekezdése szerint, ha a vízjogi engedély tárgyát képező vízi létesítménnyel, vízi munkával 
érintett ingatlan nem az építtető tulajdona, az engedély, amennyiben a kérelem teljesítésének 
egyéb feltételei fennállnak, csak az ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával, az ingatlanhasz-
nálat jogcímére, a tervezett vízi létesítmény építtetője és a földtulajdonos között létrejött – a 
létesítmény tulajdonjogát is megjelölő – írásbeli megállapodásra figyelemmel adható ki.  
 
Felek jelen Megállapodást ezen jogszabályi rendelkezésre figyelemmel, az Ingatlan használa-
tának szabályozása és a vízi létesítmény  tulajdonjogának meghatározása érdekében kötik, 
azért hogy a Kérelmező az összegyűjtött csapadékvizet kiöntésmentesen elvezesse a befoga-
dóba . 
 

Az Ingatlan használata 
 

1. A Felek megállapítják, hogy jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező, a 
Salgóterv Kft. által 3514/3 munkaszám alatt készített vízjogi létesítési engedélyezési tervdoku-
mentáció alapján a Kérelmező által megvalósítani kívánt vízi létesítmény részben az Ingatlantu-
lajdonos Ingatlanán épülne meg.  

 
2. Jelen Megállapodás aláírásával az Ingatlantulajdonos biztosítja Kérelmező javára az  Ingat-
lan vonatkozásában a használat jogát a Megállapodás Preambulumában meghatározott terület-
re a vízi létesítmény építése és fenntartása során,a vízjogi létesítési engedély jogerőre emelke-
désétől a vízi létesítmény kivitelezésének a vízjogi létesítési engedély szerinti befejezéséig, 
valamint a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem illetékes vízügyi hatósághoz történő be-
nyújtásáig, és a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követően is.  
 
3. A beruházás megkezdésétől a befejezéséig, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély jogerő-
re emelkedését követő időre az Ingatlantulajdonos térítésmentesen adja használatba a Megál-
lapodás Preambulumában meghatározott területet, melyet a Kérelmező köteles használatra 
alkalmas állapotban tartani a beruházás és a megépített vízi létesítmény fenntartása alatt.  
 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a vízi létesítményt a Kérelmező pénzügyi lehetőségeinek 
függvényében saját költségén, saját felelősségére és kockázatára valósítja meg az Engedély-
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nek megfelelően. Erre tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Kérelmező a vízi létesít-
mény létesítésének költségeivel, illetve a Kérelmező által vállalt, vagy részére jogszabályban, 
illetve hatósági határozatban előírt fenntartási feladatok teljesítésével kapcsolatos, illetve har-
madik személyek vízi létesítménnyel kapcsolatos igényeivel összefüggésben az Ingatlantulaj-
donossal szemben  semminemű igényt nem érvényesíthet. 
 

A vízjogi létesítési engedéllyel kapcsolatos nyilatkozatok 
 

5. Az Ingatlantulajdonos jelen megállapodás aláírásával hozzájárul a vízi létesítmény vízjogi 
engedélyezési eljárásának lefolytatásához és ahhoz, hogy az Engedély kiadásra kerüljön. 
 
6. A Kérelmező tudomásul veszi, hogy a vízi létesítmény megvalósításához szükséges munká-
latokat csak az Engedély jogerőre emelkedését követően kezdheti meg és a munkálatok során 
az Engedély rendelkezéseit köteles betartani. 
 

Az építkezés idejére biztosított használat jogával kapcsolatos rendelkezések 
 
7. A Kérelmező jogosult arra, hogy az Ingatlan területére belépjen, és az Érintett területen az 
Engedély szerinti munkálatokat elvégezve megvalósítsa a vízi létesítményt. A vízi létesítmény 
kivitelezésének befejezését követően a Kérelmező az érintett területről a fel nem használt épí-
tési anyagokat saját költségén köteles eltávolítani és az érintett területet rendeltetésszerű álla-
potba helyreállítani. 
 
8. Kérelmező köteles a jelen Megállapodás Preambulumában meghatározott területrészt ren-
deltetésszerűen használni és megtéríteni minden olyan kárt az Ingatlantulajdonosnak, amely a 
nem rendeltetésszerű használatból ered megfelelő jogosultsággal rendelkező kárszakértő 
szakvéleménye alapján. A kárszakértéssel kapcsolatos költségek ez esettben a Kérelmezőt 
terhelik.     
 

Vegyes rendelkezések 
 

9. A Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít. 

10. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodás bármely módosítása, kiegészítése csak 
írásban érvényes. 
 
11. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
12. Jelen Megállapodás – mely mellékletek nélkül 3 számozott oldalt tartalmaz – a Felek 3 ere-
deti példányban írják alá. A Megállapodás 2 eredeti példánya a Kérelmezőt, 1 eredeti példánya 
az Ingatlantulajdonost illeti meg.    
 
Felek a Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezőt helybenhagyóan aláírták. 
 

 
Rétság, 2017. ………………….. 
 
 
 
 
  -------------------------------------------   ----------------------------------------- 
     Rétság Város Önkormányzata                Holhós János 
           Hegedűs Polgármester         Ügyvezető 
           Kérelmező 
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Rétság Város Önkormányzata Mátraszele, 2017. 01. 11. 
2651 Rétság, Tárgy: Közútkezelői és  
Rákóczi út 20.  tulajdonosi hozzájárulás 
   
 Ikt. sz.: 
  
 
SALGÓTERV Kft. 
3100 Salgótarján, 
Meredek út 3. VI/50.  
 

 
 

 
 

Rétság Város Önkormányzata nevében nyilatkozom, hogy a SALGÓTERV Kft., 
Rétság, 2 sz. fkl. út melletti buszmegálló öbölpár (55+851és 55+969 kmsz.), 
leszállóperon, kamionparkoló és hozzá kapcsolódó járdaépítés csapadékvíz 
elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési tervéhez (MSZ: 4716) közútkezelői és 
tulajdonosi  hozzájárulásomat megadom és egyben nyilatkozom, hogy tervezett léte-
sítményeknek az Önkormányzat lesz a kezelője. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 __________________ 
     aláírás    
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Iskolai körzethatárok véleményezése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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 nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24 § (1a) bekezdése értelmében a települési önkor-
mányzat véleményt alkot az iskolai körzethatárokról, a körzethatár tervezethez javaslatot tehet.  
 
A körzethatárokról szóló tájékoztatást a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hi-
vatala rendelkezésünkre bocsájtotta, azt az előterjesztéshez mellékelem. 
 
A 2017/2018. tanév vonatkozásában a melléklet listán található székhelyként (51. sorszám) a 
Rétsági Általános Iskola, melynek körzethatára Rétság, Bánk települések, valamint   az 5-8. 
évfolyamon Tolmács község. Szintén a Rétsági Általános Iskolához tartozik a Tolmácsi Tagin-
tézmény (52. sorszám), valamint a keszegi Madách Imre Tagintézmény (45. sorszám).  
 
A keszegi tagintézmény korábban, az iskola önkormányzati fenntartása alatt nem tartozott a 
rétsági intézményhez. Vélhetően az új fenntartó gazdasági okokból döntött a tagintézményként 
történő becsatolás mellett. E döntésre, illetve az okára rálátásunk nincs, a döntés az önkor-
mányzat gazdálkodását nem befolyásolja. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. január 16.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24 § (1a) bekezdése 

24. § (1)64 A felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal min-
den év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkor-
mányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, 
általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. A megye-
székhely szerinti járási hivatal január 15-ig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illeté-
kességi területén működő általános iskolákat, az illetékes tankerületi központokat, valamint az 
Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot a kijelölt körzetek 
tervezetéről. 

(1a)65 A települési önkormányzat a véleményéről, a tankerületi központ, valamint az 

Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzat az egyetértéséről 

vagy körzethatár módosítását kezdeményező javaslatáról február 15. napjáig tájékoztatja 

a megyeszékhely szerinti járási hivatalt. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai körzethatárok vélemé-
nyezéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező az iskolai körzetek kijelöléséről a 
2017/2018. tanévre készített tervezettel egyetért. 
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Pekáryné Mindszenti Csilla      Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester 

HELYI VÍZKÁR ELHÁRÍTÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSE  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27.-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 vízkár-elhárítás jogi szabályozásának alapja az 1995. évi LVII, törvény (Vgtv) és a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv). Törvényi szinten került meghatározásra: A vizek kártétele elleni védelem 
érdekében szükséges eladatok ellátását – a védőművek kiépítése, fejlesztése, fenntartása, üze-
meltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésé-
ben vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. (Vgtv 16 §) 
Az állam, pontosabban a jogszabályban meghatározott állami szervek a vizek kártételei elleni vé-
delemmel, a védekezéssel összefüggő feladatait a Vgtv 2. § a kárelhárítási tevékenység szabályo-
zásában, szervezésében, irányításában és ellenőrzésében, valamint a helyi közfeladatokat 
meghaladó védekezésben nevesíti. A vízkár-elhárítással kapcsolatos helyi önkormányzati 
feladatok az Mötv. és Vgtv. szerint a helyi vízrendezést és vízkárelhárítást, az ár- és 
belvízmentesítést jelentik. A vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, mint helyi közszolgáltatás 
került nevesítésre. A feladatok – mindig a települési vízkárok lehetséges okaira figyelemmel – a 
megelőző műszaki beavatkozások, fejlesztések megvalósítását, a vízelvezető rendszerek, védelmi 
létesítmények kiépítését és fenntartását, üzemeltetését, a védelmi tervek elkészítését, 
összességükben a vízkárok megelőzését szolgálják. 
A hatályos joganyag szerint az önkormányzati feladatok – a teljesség igénye nélkül – a követke-
zők: 
a legfeljebb két település érdekében álló árvízvédelmi művek létesítése, a helyi önkormányzat tu-
lajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása, 
a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek által 
okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek építésével - a védőművek fenntartá-
sa, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása; 
a természetes állóvizek, holtágak, patakok, partszakaszok szabályozása, fenntartása, partvédel-
me, 
belvízelvezető művek, belvízcsatornák, tározók, szivattyútelepek létesítése, fenntartása, ezeken 
védekezés végrehajtása 
a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - feladatok 
ellátása. 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet az előző-
eken túl külön nevesíti a helyi vízkár-elhárítást is, mint önkormányzati feladatot. A vizek kártételei 
elleni védekezés műszaki feladatainak végrehajtása során az árvíz- és belvízvédekezésre kötele-
zetteknek az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet rendelkezéseit 
kell betartani. A miniszteri rendelet meghatározza a védekezésre felkészülés feladatait és a véde-
kezés megszűnését követő feladatokat. 
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Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni vé-
dekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornákba 
való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás. Ennek műszaki feladatai az alábbiak: 

- felkészülés a védekezésre 
- a védekezés 
- a védekezés megszűnését követő intézkedések. 

A védekezési terv tartalmi követelményei helyi vízkárokkal veszélyeztetett dombvidéki települések, 
és belvízi elöntéssel veszélyeztetett síkvidéki települések esetén: 
A település területi leírása: 
- A természetföldrajzi adottságok, domborzat ismertetése különös tekintettel azon jellemzőkre, 
melyek potenciális veszélyforrásként jelentkeznek (meredek domboldalakkal határolt területek, 
lefolyástalan, völgyfenéki területek stb) 
- A veszélyeztetett területek jellemzése, bemutatása, kiemelve a fontosabb objektumokat, a külö-
nösen veszélyeztetett területeket, létesítményeket 
- A korábbi években előfordult vízkáresemények és az ellenük való védekezési lehetőségek ismer-
tetése bemutatása (Kiemelten azokat a vízkár eseményeket kell ismertetni, melyek a későbbiek-
ben is megismétlődhetnek és azokat a védekezési beavatkozásokat célszerű leírni, mely egy ké-
sőbbi vízkáresemény esetén is várhatóan eredményesen alkalmazható lesz. 
A védelmi létesítmények ismertetése: 
- A település csapadékvizeit befogadó csatornák, vízfolyások ismertetése (általános jellemzés, 
tulajdoni és kezelői viszonyok, kiépítési és kapacitási paraméterek, nem megfelelő állapotó, vagy 
kapacitású szakaszok stb) 
- A vízlevezetés szempontjából fontos műtárgyak ismertetése (műtárgyak beazonosítható megne-
vezése, tulajdoni, kezelői viszonyai, funkciója, állapota, kapacitása, nem megfelelő állapotú, kapa-
citású műtárgyak megjelölése stb.) 
- tározók, záportározók, ideiglenes vízvisszatartási lehetőségek ismertetése (tulajdoni, kezelői vi-
szonyok ismertetése, kapacitás adatok, stb. 
Kapcsolódó egyéb vízilétesítmények ismertetése: 
- belterületi vízelvezető árokhálózat ismertetése (főbb műszaki paraméterek, állapotértékelés, nem 
megfelelő állapotú vagy kapacitású szakaszok megjelölése 
- külterületi kapcsolódó vízrendezési művek ismertetése 
A védekezés irányítási rendjének ismertetése: 
- névszerinti beosztás (védelemvezető, védelemvezető helyettes, műszaki irányítók neve elérhető-
sége (cím, telefon, mobil telefon/) 
- riasztási terv (ki, kit, és hogyan értesít) 
- hírközlési és kommunikációs lehetőségek ismertetése 
A védekezés személyi és technikai feltételei: 
- közerő mozgósítási, kiállítási terv (rendelkezésre álló személyi állomány számbavétele, csopor-
tokba, brigádokba való beosztása, csoport- v. brigádvezetők megnevezése, elérhetőségek meg-
adása) 
- kiürítési és mentési terv (veszélyeztetett területen élők emberek számbavétele, veszélyeztetett 
állatállomány és egyéb ingóságok számbavétele, kitelepítésükhöz szükséges személyi és techikai 
feltételek meghatározása stb. 
- védekezési anyagok, eszközök számbavétele (védekezéshez és kárenyhítéshez felhasználható 
anyagok, szerszámok és technikai eszközök számbavétele, raktározási, elérési helye) 
A vízügyi igazgatóságtól, vagy egyéb külső szervektől igényelt segítség részletezése: 
- Humán erőforrás (előzetesen egyeztetve az érintett segítségnyújtóval) 
- védekezési anyag és eszköz igény (előzetesen egyeztetve az érintett segítségnyújtóval) 
- Irányítási segítség (előzetesen egyeztetve az érintett segítségnyújtóval) 
A védművek felülvizsgálati rendje (Önkormányzati kezelésben lévő vízkárelhárítási művekre) 
A területileg illetékes vízügyi igazgatóság, és a területen működő vízgazdálkodási társulatok cím 
és névjegyzéke 
Áttekintő helyszínrajz (M=1:100 000 vagy M=1:50 000) 
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Részletes helyszínrajz (M = 1: 10 000 vagy M = 1 : 4 000; 1: 2 880 ), feltüntetve: 
- a településen átfolyó és a települést érintő vízfolyásokat, 
- a belterületi vízelvezető árkokat, 
- a vízelvezető csatornahálózatot, 
- a szivattyútelepeket és az ideiglenes szivattyúzási helyeket, 
- az elöntéssel veszélyeztetett területeket, 
- az ideiglenes vízvisszatartásra (vésztározásra) igénybe vehető helyeket 
- a lejtési viszonyokat, a vízátvezetési lehetőségeket, 
- a vízgyűjtőterület határát 
A veszélyeztetett objektumokról a szükséges legrészletességű helyszínrajzot, tervrajzot 
Táblázatos kimutatás a vízilétesítményekről a főbb műszaki paraméterekkel 
 Táblázatos kimutatás a befogadó csatornákról, illetve vízfolyásokról (tulajdonos, kezelő kiépítési 
vízhozam, jelenlegi vízszállítás, mederszelvény adatok stb.) 
 jelentősebb vízkormányzó műtárgyak (kezelési, üzemelési utasítással) 
szivattyútelepek, szivattyúállások (tulajdonos, kezelő, elhelyezkedés, kapacitás adatok) 
 tározók (állandó, ideiglenes, szükségtározó) 
 mértékadó vízmércék (helye, "0" pontja) 
Hossz-szelvények a fontosabb csatornákról, vízfolyásokról, külön jelölve a vízkárok szempontjából 
kritikus szakaszokat. 
Az KHVM rendelet 3. § (11) pontja szerint a védekezési tervek elkészítésére, továbbá módosításá-
ra kizárólag a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevé-
kenységről szóló kormányrendelet alapján árvízmentesítés, árvízvédelem, folyó- és tószabályozás, 
sík- és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem, öntözés részterületen szakértői jogosultsággal 
rendelkező személy vehető igénybe. 
 
A megfelelő képesítéssel rendelkező szakértőktől árajánlat bekérését és a vízkár-elhárítási terv 
elkészítését jogszabály írja elő. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
 
Rétság, 2017. 01. 18. 

       Hegedűs Ferenc 
                    polgármester 

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

Rétság város nem rendelkezik helyi vízkár elhárítási tervvel. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015 (II. 27.) sz. határozata 
 

3. Jogszabályi háttér:  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 
Az árvíz- és belvízvédekezésre kötelezetteknek az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. 
(VII. 17.) KHVM 
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4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( I. 27.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „helyi vízkár elhárítási terv elké-
szítése" című napirendet. 
 

„A” változat 
 

Rétság Város Önkormányzata a helyi vízkár-elhárítási tervet 2017. évben szándékozik 
elkészítettni. Az elkészítés érdekében a jogszabályban előírt, megfelelő képzettséggel rendelkező 
szakemberektől árajánlat kérésével bízza meg a polgármestert. A vízkár elhárítási terv költségét a 
2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
 
Határidő: 2017. február  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

„B” változat 
 
 

Rétság Város Önkormányzata jelenleg nem kívánja elkészíteni a helyi vízkár elhárítási tervet. 
 
 
 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
                                                                                                                                        

 
 
 
 
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 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT-VEL  
KAPCSOLATOS TULAJDONOSI DÖNTÉSEK MEGHOZATALA 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a 2011-2014. évek vonatkozásában a szabályozottságunkat, 
gazdálkodásunkat. A vizsgálat kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasá-
gok tevékenységének ellenőrzésére is. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Non-
profit Kft-ben Rétság város 96 % tulajdonjoggal rendelkezik. 
 
Az intézkedési tervben vállaltuk, hogy meghatározzuk a delegált képviselő és az intézmény 
részére a tájékoztatási kötelezettséget.  
 
Az alábbi beszámolási kötelezettségeket javaslom a tulajdonosi jogok gyakorlása keretében 
előírni:  
 

• A Kft-nek minden évben a testület elé kell tárnia mérlegbeszámolóját, szakmai beszámo-
lóját.  

• Az intézmény éves beszámolója mellé csatolja be a Felügyelő Bizottság az éves össze-
foglaló beszámolóját. 

• Tájékoztatnia kell a képviselő-testületet, ha pályázatokon kíván részt venni. A tájékozta-
tásnak ki kell terjednie a pályázat valamennyi feltételét. 

• Tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet a tervezett beruházásairól, a beruházás során 
létrejövő vagyon működtetésének költségeiről, a keletkezett vagyon bevételeiről. 

• Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az esetleges hitelfelvételről, bemutatva annak 
többéves kihatását 

• Azonnali hatállyal tájékoztatást kell adni bármilyen vis major helyzet bekövetkezéséről. 
 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 19. 
 
 
 
 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

Fentiekben ismertetve. 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2017. (I.27.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági kistérségi Egészség-
fejlesztő Központ Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozataláról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségeket 
határozza meg a Kft. és a delegált képviselő részére: 
 

• A Kft-nek minden évben a testület elé kell tárnia mérlegbeszámolóját, szakmai beszámo-
lóját.  

• Az intézmény éves beszámolója mellé csatolja be a Felügyelő Bizottság az éves össze-
foglaló beszámolóját. 

• Tájékoztatnia kell a képviselő-testületet, ha pályázatokon kíván részt venni. A tájékozta-
tásnak ki kell terjednie a pályázat valamennyi feltételét. 

• Tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet a tervezett beruházásairól, a beruházás során 
létrejövő vagyon működtetésének költségeiről, a keletkezett vagyon bevételeiről. 

• Tájékoztatni kell a Képviselő-testületet az esetleges hitelfelvételről, bemutatva annak 
többéves kihatását 

• Azonnali hatállyal tájékoztatást kell adni bármilyen vis major helyzet bekövetkezéséről. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője 
              dr. Szájbely Ernő delegált képviselő 
 
 
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 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Honvédelmi Minisztériummal Együttműködési megállapodás jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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! 
 
2016. július 12-én tárgyalta a Képviselő-testület első ízben a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár intézmény (továbbiakban VMKK) épületének használatára, térítés mentes átadására 
vonatkozó megállapodás tervezetet. A Képviselő-testület akkor az Együttműködési megállapo-
dás egyeztetése mellett döntött.  
 
Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd képviselte az önkormányzatot a tárgyalásokon. A tárgyalások ered-
ményeképp változott a Preambulum rész, a jelenlegi tervezetben  

- rögzítésre kerül, hogy a VMKK kötelező önkormányzati feladatot lát el, 
- igény szerint helyt ad a honvédségi kultúrához kötődő helyi civil szervezetek számára, 
- a Honvédelmi Minisztérium korrekt módon elismeri az önkormányzat saját forrásaiból 

végzett beruházásait, 
- változatlan szövegezéssel megmaradt az a kijelentés, hogy az épület elveszítette a hon-

védséghez kötődő funkcióját. 
 
Kikerült a régi tervezet 2. pontja, mely szerint a beruházások költsége „elenyészik”, így jogcím 
nélkül használja az önkormányzat, illetve a VMKK az épületrészt.  
Szintén kikerült a megállapodásból (régi tervezet 4. pontja), hogy amennyiben nem jön létre 
2016. december 31-ig új megállapodás, az önkormányzati piaci alapon bérleti díjat köteles fi-
zetni a Honvédelmi Minisztériumnak.  
 
Az új tervezet kiegészül a 7. ponttal, melyet az elismert beruházási költségek generáltak, mely 
szerint  

- az önkormányzat végleg lemond a beruházási költségek áthárításáról, illetve  
- mely esetekben élhet az önkormányzat a beruházási költségek áthárítási jogával.  

 
A térítésmentes ingatlanrész átadását mindenképp segítik az új tervezetben lévő módosítások. 
Nem közömbös, hogy a Honvédelmi Minisztérium elismerte a jelentős beruházásokat, felújítá-
sokat. Biztosítékként szolgála az új tervezet 7. pontjának azon rendelkezése, mely szerint az 
önkormányzat fenntartja a beruházásokkal kapcsolatban megtérítési igényét, amennyiben az 
ingatlanrész ingyenes tulajdonba vételére vonatkozó kérelme elutasításra kerül.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 17.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
162/2016. (VII.12.) sz. KT határozat 

 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Honvédelmi Minisztériummal 
kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Együttműködési Megállapodásról kéri Dr. 
Gáspár Zoltán ügyvéd véleményét, kiemelten a 4. és 7. pontra.  
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a tárgyalások folytatására a Honvédelmi Minisz-
tériummal.  
 
Határidő: 2016. augusztus havi ülés  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 418 helyrajzi számú 
épületre szóló Együttműködési Megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Honvédelmi Minisztériummal kötendő a határozat mellékletét képező 
Együttműködési Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a tárgyalások folytatására a Honvédelmi Minisz-
tériummal az épületrész térítésmentes átvétele érdekében.  
 
 
Határidő: 2017. február 10, majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
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 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság állásfoglalás kérése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak van még egy bérlőkijelölési joga a Nyárfa u. 9. II/6. 
szám alatti önkormányzati bérlakásra. 
 
A Főkapitányság Gazdasági Igazgatósága kéri a Képviselő-testület állásfoglalását a lakás felújí-
tásával kapcsolatban. Kérdéseik, melyekre választ várnak: 
 

- Van-e az önkormányzatnak forrása a lakás felújítására? Ha igen, mikorra várhatók a 
munkák elvégzése? 

- Amennyiben az általuk kijelölt bérlő végzi el a felújítást, van-e lehetőség lakbérkedvez-
ményre? 

 
2016. évben árajánlatokat kértünk a lakás felújítására. A komplett felújítás költsége 4 millió fo-
rint körül várható. Ebben az összegben nem szerepel a gázfűtés kialakítása, a lakást továbbra 
is csak komfortos fokozatúként lehet bérbe adni.  
Amennyiben a Képviselő-testület a jelentős összegű felújítás mellett dönt – a vagyongazdálko-
dás szabályait figyelembe véve – mindenképp javaslom a jelenlegi bérleti díj felülvizsgálatát. A 
lakás 60 m2-es, havi bérleti díja 6.420 Ft.  
 
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a felújítást nem vállalja, helyette a leendő lakót 
részesíti lakbérkedvezményben, célszerű lenne meghatározni a költségelismerés mértékét. 
 
Megfontolásra javaslok egy egyeztetést a Nógrád Megyei rendőr-főkapitánysággal arról a lehe-
tőségről, amennyiben az önkormányzat meg kívánná váltani a bérlőkijelölési jogot, milyen felté-
telek mellett tehetné ezt meg. Ebben az esetben a lakást magunknak újítanánk fel és akár piaci 
áron is bérbe tudnánk adni, vagy el tudnánk adni.  
 
A lakás az előző bérlő halála óta üresen áll, a víziközmű alapdíját az önkormányzat fizeti. Az 
áramszolgáltatóval most egyeztetünk a fogyasztási helyről.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 12.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

Az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló módosított 10/2004. (V.28.) számú 
önkormányzati rendelet  

 
3.§. (1) A bérlő a lakás alapterülete után, a lakás komfortfokozatától függő lakbért köteles fizet-
ni:  

a) összkomfortos szolgálati lakás 159 Ft/m2 /hó  
b) összkomfortos szolgálati lakás, jóhiszemű, jogcím nélküli használó 38.320 Ft/hó/  
c) komfortos lakás 107 Ft/m2 /hó  
d) komfort nélküli lakás 56 Ft/m2 /hó  
e) komfort nélküli lakás (licit útján szerzett bérleti jog) 5.535 Ft/hó 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság állásfoglalás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakást teljes 
körűen fel kívánja újítani. A felújítás várható befejezése 2017. szeptember 30. 
 
A felújítást követően a lakás bérleti díját a Képviselő-testület felülvizsgálja.  
 
 
Határidő: értesítésre 2017. február 10., munkák elvégzésére szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

„B” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság állásfoglalás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakást nem 
kívánja felújítani, a szükséges karbantartási munkákat kívánja elvégeztetni. A karbantartás vár-
ható befejezése 2017. június 30. 
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Határidő: értesítésre 2017. február 10., munkák elvégzésére szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

„C” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság állásfoglalás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakást nem 
kívánja felújítani. Vállalja, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt bérlővel a 
lakbérkedvezményről egyeztetéseket folytat. 
 
Határidő: értesítésre 2017. február 10., egyeztetésekre szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

„D” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság állásfoglalás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság, Nyárfa u. 9. II/6. szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérlőki-
jelölési jogának megváltásáról egyeztetni kíván a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitánysággal.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az egyeztető tárgyalások 
előkészítésére. 
 
 
Határidő: értesítésre 2017. március 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 
 
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 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Szerződés jóváhagyása (Zöld Híd Kft – Piac tér) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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! 
 
2016. évben a Rákóczi út 32. szám alatti vegyeshasználatú épület udvarában helyeztünk el 2 
db hulladékgyűjtő konténert. A konténerek a Polgármesteri Hivatal melletti 4 db 240 literes hul-
ladékgyűjtőt váltották fel. A korábban a  Rákóczi út 32. szám alatt lévő 240 literes gyűjtőedény a 
Piac térre került áthelyezésre. A szolgáltató a hulladékgyűjtés helyének változása miatt ragasz-
kodott új szerződés megkötéséhez. A szolgáltatásra vonatkozó tervezetét megküldte, melyet 
jóváhagyásra az előterjesztéshez mellékelek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
A 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 15/2016. (XII.20.) önkormányzati ren-

delet 
 

3. § 
 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
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(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Műve-

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

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvé-
delmi és Hulladékgazdálkodási Nonporfit Kft-vel követendő szerződés jóváhagyásáról készített    
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Piac térre, hulladékgazdálkodási tevékenységre szóló szerződést jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező szerző-
dés aláírására.  
 
A hulladékgazdálkodási szolgáltatás éves díját – melyet a a koordináló NHKV Zrt. számláz majd 
– a 2017. évi költségvetésben ütemezni kell. 
 
Határidő: 2017. február 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
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 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

OPTIMÁLIS Kft. önkormányzati biztosításokkal kapcsolatos javaslatai II. 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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 biztosításainkat kezelő Optimális Kft. képviselője a 2016. december havi Pénzügyi és Város-
üzemeltetési Bizottsági ülésen ismertette javaslatait a korszerűbb, hatékonyabb biztosítási lehe-
tőségekről. 
 
Bizottsági kérésre a tájékoztatóról készült összefoglalót 2016. december 16-án megküldtük va-
lamennyi testületi és bizottsági tagnak.  
 
Arról egybehangzó állásfoglalás született, hogy a jövőben is igénybe kívánjuk venni az Optimá-
lis Kft. tanácsadói tevékenységét, mely továbbra is az önkormányzat részére ingyenes.  
 
A szakértő javasolta a jelenlegi biztosítás kiegészítését a hivatali felelősséggel. Ajánlata alapján 
az éves díj összege 1 fő biztosítása esetén 80.000 Ft/év. 7 fő biztosítása esetén 249.480 Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a melléklet Egyszerűsített Alkuszi Megbízást és a 
Megbízási szerződést jóváhagyni, valamint a hivatali felelősségbiztosításról dönteni szívesked-
jenek.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelete  

 
a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

3. § 
 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást 
követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár veze-
tője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizott-
sággal egyeztetni. 

 
 

4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (I.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Optimális Kft. önkormányzati 
biztosításokkal kapcsolatos javaslatairól szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Egyszerűsített Alkuszi Megbízást és Megbí-
zási szerződést jóváhagyja. 
 
A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó hivatali felelősségbiztosítással a Képviselő-testület … főre 
vonatkozóan ki kívánja bővíteni a jelenlegi biztosítását. A felelősségbiztosítás ……. Ft-os éves 
többletét a 2017. évi költségvetésben biztosítja.  
 
 
Határidő: 2017. február 10, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Optimális Kft. önkormányzati 
biztosításokkal kapcsolatos javaslatairól szóló előterjesztést.  
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Egyszerűsített Alkuszi Megbízást és Megbí-
zási szerződést jóváhagyja. 
 
A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó hivatali felelősségbiztosítással a Képviselő-testület a jelen-
legi biztosítását nem kívánja kibővíteni.  
 
Határidő: 2017. február 10.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás 
 
Név, rövid név: ____________________________________________________________________________________________ 
Székhely:_________________________________________________________________________________________________ 
Cégjegyzékszáma:______________________________________ Adószáma:__________________________________________ 
 
Képviseli: 
Név:_____________________________________________________ Leánykori neve:__________________________________ 
Születési helye és ideje:______________________________________ Anyja  neve:     _________________________________ 
E mail: ___________________________________________________ Telefonszám:   __________________________________ 
mint Megbízó és 
 
Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft (1181 Budapest Kemény Zsigmond u. 1.; Adószám: 
13620897-2-43; Cégjegyzékszám: Cg 01-09-864733; Felügyeleti hatóság: MNB; Felügyeleti engedély szám: 35387/3/2005 
Számlavezető bank és számlaszám: CIB Bank, 11102704-13620897-01000003 ; 
Eljárás minősége:  független biztosításközvetítő; Biztosítók nevében nem jár el,  
 nincs közvetlen vagy közvetett részesedése biztosítóban, más biztosításközvetítőben;  
Szakmai tevékenysége során okozott károkért  

AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (1133 Budapest, Váci u. 76.) áll helyt.  
Kötvényszám:  2350 015580  
Kártérítési limit: 1.251.500 .- EUR/kár,     1.876.000.- EUR/év 

Panasztételi lehetőség és annak elbírálására jogosult szerv: 
  Magyar Nemzeti Bank,     www.felugyelet.mnb.hu, telefonszáma: +361 489-9100 
Továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel: 
 
A Megbízó……………..-i hatállyal, kizárólagosan Megbízza a Megbízottat, hogy számára biztosítási alkuszi tevékenységet 
folytasson valamennyi biztosítási szerződése tekintetében. A szolgáltatás részletes feltételeit a Megbízási szerződés tartalmazza. 
 

Ezen Megbízás keretében Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy a biztosítótársaságokkal az összes szükséges tárgyalást lefolytassa. 
Amennyiben a szerződések megkötése, változtatása, a biztosítási fedezetek módosítása vagy felmondása szükséges, a Megbízó 
felhatalmazza a Megbízottat, hogy ezekben az esetekben a vele történt egyeztetés után nevében és helyette joghatályosan eljárjon. 
 

A Megbízó felhatalmazza a Megbízottat, hogy a Megbízó valamennyi káreseményével kapcsolatban információkat kérjen, 
valamint az összes szükséges tárgyalást lefolytassa, ügyintézést végezze. 
 

A Megbízó felhatalmazza az érintett biztosítótársaságokat, hogy biztosításaival és káreseményeivel kapcsolatban valamennyi 
információt, adatot ide értve a kártérítési összegeket, kifizetés dátumát.....stb is Megbízott részére kiadja.  
 

Megbízó jelen okirat aláírásával kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az érintett biztosítótársaságoknál jelen szerződés aláírásától 
valamennyi meglévő biztosításának partnergazdája, gondozója, kezelője Megbízott legyen. Megbízott vállalja, hogy Megbízó ezen 
irányú igényét a biztosító társaságok felé közvetíti. 
 

A biztosító intézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX törvény 155 –a értelmében a biztosítási alkusz jogosult 
kezelni a biztosított (szerződő), kedvezményezett és károsult személyes adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, 
nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggő adatokat. Az alkuszt a tevékenysége során a tudomására jutott adatok és tények 
vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli. 
 

Az alkusz az adatokat és tényeket- a jogszabályokban meghatározott és a biztosítók terméktájékoztatójában felsorolt eseteket 
kivéve- csak akkor hozhatja harmadik fél (biztosító) tudomására, ha erre vonatkozóan az érintett féltől a kiszolgáltatható titokkört 
megjelölve felmentést kapott. 
 

Jelen megbízás minden korábbi, e tárgyban kiadott alkuszi megbízást érvénytelenít és a megbízási szerződésben meghatározott 
módon írásban mondható fel. 
 
……………..,…2016 …………….. 

 ............................................................  ................................................................  
 Megbízott Megbízó 



 

 

Megbízási szerződés 
 

(Amely Azonosítási adatlapként is szolgál a 2007. évi CXXXVI. tv.-ben  előírt feladatok végrehajtásához.) 
 
 

Mely létrejött egyrészről: 

Név, rövid név: _____________________________________________________Telefonszám:  ____________________________ 

Székhely:_______________________________________Telephely: __________________________________________________ 

Levelezési cím:_____________________________________________ E-mail cím:______________________________________ 

Elektronikus számlázáshoz, levelezéshez is használható hivatalos E-mail cím:____________________________________________ 

Fő tevékenységi kör:  Cégjegyzékszáma:_________________ Adószáma:__________________ 

Számlavezető bank:  Számlaszám: ________________________________________________ 
 
A Megbízó nyilatkozattételi és rendelkezési jogosultsága a jelen megbízás körében az alábbi felhatalmazott képviselője részéről áll fenn: 

Név:  Beosztás:________________ Előző neve_________________Leánykori neve:______________ 

Születési helye és ideje:  Anyja  neve:______________________________________ 

Állampolgárság:_______________  Lakcím:___________________________________E-mail cím:_________________________ 

Azonosító okmány száma, típusa    Kiállító hatóság neve, betűjele:______________________ 

 

Kézbesítési megbízott:  

Név:  Beosztás:________________ Előző neve_________________Leánykori neve:______________ 

Születési helye és ideje:  Anyja  neve:______________________________________ 

Állampolgárság:_______________  Lakcím:___________________________________E-mail cím:_________________________ 

Azonosító okmány száma, típusa    Kiállító hatóság neve, betűjele:______________________ 

 

Biztosítási ügyekkel intézéséhez kapcsolattartók: 
 

NÉV BEOSZTÁS TELEFON E-MAIL CÍM Milyen ügyet intéz 

     

     

     

mint Megbízó, másrészről az Optimális Biztosítási Portfólió Tanácsadó és Biztosítási Alkusz Kft (1181 Budapest Kemény 
Zsigmond u. 1.; Adószám: 13620897-2-43; Cégjegyzékszám: Cg 01-09-864733; Felügyeleti hatóság: MNB; Felügyeleti engedély 
szám: 35387/3/2005 Számlavezető bank és számlaszám: CIB Bank, 11102704-13620897-01000003 ;Eljárás minősége: független 
biztosításközvetítő; Biztosítók nevében nem jár el, nincs közvetlen vagy közvetett részesedése biztosítóban, más 
biztosításközvetítőben; Szakmai tevékenysége során okozott károkért a AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe (1133 
Budapest, Váci u. 76.) áll helyt. Kötvényszám: 2350 015580 Kártérítési limit: 1.251.500 EUR/kár, 1.876.000 EUR/év. 
Panasztételi lehetőség és annak elbírálására jogosult szerv: MNB), továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel: 

 

A szerződő felek ezennel igazolják, hogy a másik fél megbízási szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságát egymás felé 
megvizsgálták és igazolták. 



 

 

1. Jelen megbízási szerződés célja, hogy a Megbízó biztosításokkal kapcsolatos igényei és érdekei folyamatosan teljesüljenek a 
biztosítási piac lehetőségeinek kihasználásával. 

2. A Megbízó biztosítási ügyeinek kizárólagos intézője a Megbízott.  

3. A folyamatos és zavartalan munkavégzés érdekében a Megbízó a szükséges információkat és adatokat határidőre a Megbízott 
rendelkezésére bocsátja, ezek hitelességéért, valamint igényeinek való megfelelőségéért felelősséget vállal. Megbízó vállalja, 
hogy az adataiban (különös tekintettel a levelezési címében, a hivatalos e-mail címében, a kijelölt kapcsolattartók 
személyében, elérhetőségiben) és a biztosításokat érintő releváns körülményekben bekövetkezett változásokat Megbízott felé 
haladéktalanul írásban jelenti. A változások bejelentésének elmaradásából eredő károkért Megbízott felelősséggel nem 
tartozik. Ezen információkat Megbízott üzleti titokként kezeli, azokat kizárólag a Megbízó érdekeinek figyelembe vételével 
használja fel. 

4. Megbízó tudomásul veszi, hogy a hivatalos e-mailcím megadásával hozzájárult ahhoz, hogy az Optimális Kft a szerződéssel 
összefüggő kötelezettségei teljesítéséhez - a vonatkozó jogszabályi követelmények betartása mellett - azt felhasználja. Ennek 
megfelelően az Optimális Kft az értesítési kötelezettségeinek (például tájékoztató, számla, számlahelyettesítő dokumentum, 
kimutatás, fizetési felszólítás, értesítés biztosítási szerződés létrejöttéről, megszűnéséről...) ezen e-mail címre küldött 
értesítéssel, elektronikus úton tesz eleget. A küldött hivatalos elektronikus dokumentumok minősített ill. fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátva készülnek. Az ilyen elektronikus levél alkalmas az elküldés tényének és idejének igazolására. 
Megbízó által megadott elektronikus adatok valótlanságából, hiányosságából származó károkért, illetve hátrányos 
jogkövetkezményekért Optimális Kft nem vállal felelősséget. 

5. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Optimális Biztosítási Kft. fenti tevékenység ellátására teljesítési segédet, illetve 
megbízottat vegyen igénybe, akik szintén kötelesek a Megbízó által az Optimális Kft rendelkezésére bocsátott információkat 
üzleti titokként kezelni. Optimális Kft kijelenti, hogy megbízottjaival illetve teljesítési segédeivel kötött megállapodásai ezen 
titoktartási kötelezettséget tartalmazzák. 

6. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy ismerik a biztosító intézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX 
törvényt, melynek 155 §–a értelmében a biztosítási alkusz, jelen esetben Megbízott, jogosult kezelni a biztosított (szerződő), 
kedvezményezett és károsult személyes adatait, valamint a biztosítási szerződéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a 
szolgáltatással összefüggő adatokat. Az alkuszt a tevékenysége során a tudomására jutott adatok és tények vonatkozásában 
titoktartási kötelezettség terheli. Az alkusz az adatokat és tényeket- a jogszabályokban meghatározott és a biztosítók 
terméktájékoztatójában felsorolt eseteket kivéve- csak akkor hozhatja harmadik fél (biztosító) tudomására, ha erre vonatkozóan 
az érintett féltől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve felmentést kapott. 

7. Megbízó hozzájárul ahhoz és kijelenti, hogy az Optimális Biztosítási Kft-t a jelenleg vagy a jövőben jelen megbízásban vállalt 
szolgáltatása teljesítése érdekében igénybe vett megbízottak, teljesítési segédek vonatkozásában felmenti a titoktartási 
kötelezettsége alól, s engedélyt ad személyes adatai kezelésére vonatkozóan.  

8. A Megbízott folyamatos biztosítási brókertevékenységet végez Megbízónak, melynek része a kockázatok lefedésére vonatkozó 
biztosítási konstrukció kidolgozása, versenyeztetése, biztosítási szaktanácsadás, részvétel a kárrendezés folyamatában., 
biztosítással kapcsolatos adminisztratív tevékenység, esetlegesen a díjbeszedés, nyilvántartás.....stb) is. 

9. Megbízott vállalja továbbá Megbízó eddig megkötött érvényben lévő minden biztosításának kezelését, ezekkel kapcsolatos 
ügyintézést, szükség esetén javaslatot tesz ezek módosítására. A kezelésre átvett szerződések listája jelen szerződés mellékletét képezi. 

10. A Megbízott a Megbízó által megkötött biztosítási szerződéseket ápolja, figyelemmel kíséri a határidők pontos betartását. 

11. Megbízó jelen okirat aláírásával kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az érintett biztosítótársaságoknál jelen szerződés aláírásától 
valamennyi meglévő biztosításának partnergazdája, gondozója, kezelője Megbízott legyen. Megbízott vállalja, hogy Megbízó 
ezen irányú igényét a biztosító társaságok felé közvetíti. 

12. A Megbízott felméri a Megbízó biztosítási igényeit, javaslatot tesz a kockázatok lefedésére, amelynek során a meglévő 
biztosítási szerződések módosítására vagy új szerződés kötésére kerülhet sor. Új biztosítások kötése esetén felhívja a figyelmet 
a piacon található legkedvezőbb módozatokra, vállalja egyedi szerződési feltételek kialakítását és ezekre ajánlatokat kér be a 
biztosító társaságok versenyeztetése során, javaslatot tesz az optimális biztosítási portfólió kialakítására. 

13. Új kockázatok megjelenése illetve a meglévő kockázati kör módosulása esetén javaslatot tesz a portfólió optimalizálásra, a 
kialakított biztosítási portfólió módosítására vonatkozó igény illetve egyéb módosítások esetén közreműködik a módosított 
szerződés létrehozásában. Biztosítási évfordulót megelőzően a Megbízott ismerteti a biztosítási piac helyzetének alakulását a 
Megbízóval, és a következő biztosítási időszakra ajánlásokat tesz. 



 

 

14. Külön megállapodás esetén Megbízott figyelemmel kíséri az érvényben lévő biztosítások díjrendezettségét, s díjelmaradás 
esetén figyelmeztetést küld a kockázat fennmaradása és a káresemények érvényesíthetősége érdekében. 

15. A Megbízott részt vesz a kárrendezés folyamatában, ahol természetesen a Megbízó érdekeit képviseli. Megbízó megbízza és 
meghatalmazza Megbízottat, hogy a káreseményeivel kapcsolatos valamennyi iratot kikérje, azokba betekintsen valamint 
helyette és nevében a biztosítótársaságokkal illetve valamennyi érintettel tárgyalásokat folytasson. 

16. A Megbízó felhatalmazza az érintett biztosítótársaságokat, hogy Megbízó összes biztosításával és káreseményével kapcsolatban 
valamennyi információt, adatot ide értve a biztosítási ajánlat, kötvény, annak mellékletei, adatközlők...stb másolatát, díjfizetéssel 
kapcsolatos kimutatásokat, kárstatisztika, kártörténeti kimutatások, igényelt és kifizetett kártérítési összegeket, kifizetés dátumát.....stb 
is Megbízott kérése esetén részére kiadja. 

17. Megbízott segítséget nyújt a káresemény bejelentésében az érintett biztosítótársaságok felé, segítséget nyújt a kárfelmérés 
megszervezésében, a kárrendezési dokumentumok biztosítóhoz való eljuttatásában, figyelemmel kíséri a kárrendezési 
folyamatot egészen a reális kártérítési összeg kifizetéséig. 

18. Megbízó vállalja, hogy jelen megbízást érintő kérdésekben kizárólag a Megbízott szakmai iránymutatásának megfelelően jár el 
és a biztosító illetve harmadik személyek felé nyilatkozatait kizárólag Megbízott útján vagy Megbízottal előzetesen egyeztetve 
közli.  

19. A Megbízó a jelen megbízással kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási szerződés létrehozására, módosítására, kezelésére 
irányuló tárgyalásait kizárólag a Megbízott közreműködése mellett folytatja, közvetlen kapcsolattartást a Kockázatviselővel a 
megbízás teljesülése céljából nem folytat. Megbízó jelen megbízást érintő kérdésekben való megkeresése esetén köteles 
Megbízottal egyeztetni. 

20. Felek rögzítik, hogy a Megbízott által végzett tevékenység a TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység besorolás alá tartozik. 

21. Jelen megbízási szerződés az aláírás napján lép életbe és határozatlan ideig érvényes. 

22. A Megbízási szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. Jelen szerződést bármelyik fél 3 hónapos határidővel, 
de legkorábban a megbízás aláírását követő 5 év lejártával mondhatja fel. Azon biztosítások esetében, melyek határozott 
tartamúak vagy tartamengedményt tartalmaznak, jelen Megbízási szerződés ezek lejártát követően vagy a lejárat dátumára 3 
hónapos határidő betartásával mondhatók fel. Olyan esetben, amikor a Megbízott által kezelt biztosítási szerződések 
évfordulói, lejáratai különböző időpontokra esnek, a Megbízás úgy tekintendő, mintha mindegyik biztosítási szerződésre külön 
megbízás vonatkozna. A felmondás jogát kizárólag írásban a másik félhez közvetlenül megküldött tértivevényes levéllel lehet 
gyakorolni.  

23. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy jelen megbízási szerződés másolatát vagy a külön okiratba foglalt Meghatalmazást a 
Megbízott a vele kapcsolatban álló Biztosítótársaságoknak átadja. 

24. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott attól a biztosítótól jogosult díjazásra (jutalékra), amellyel a Megbízó a biztosítási 
szerződést a Megbízott közvetítésével megköti, gondozásába vagy kezelésébe veszi. Amennyiben Megbízott díjazásra 
vonatkozó jogosultságát Megbízónak felróható okokból nem tudja érvényesíteni, Megbízó Megbízott részére 600.000,- Ft, 
azaz Hatszázezer forint összegű átalány kártérítés megfizetésére köteles. A Megbízott ezen Megbízási szerződésben vállalt 
szolgáltatásaiért, melynek pontos paramétereit jelen szerződés melléklete tartalmazza, külön megbízási díjat nem számít fel. A 
kötelezően ellátandó feladatokon kívül felek többlettevékenység elvégzésében is megállapodhatnak plusz díjazás ellenében. 
Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott hibás teljesítése esetén Megbízott Megbízó felé fennálló kártérítési kötelezettsége 
legfeljebb a Megbízott szakmai felelősségbiztosításában meghatározott limit erejéig áll fenn. A Megbízó a Megbízott 
helytállási kötelezettségének korlátozását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, és jelen okirat aláírásával a jelen pontban 
meghatározott összeghatáron felüli igényérvényesítés jogáról kifejezetten lemond. 

25. Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízást érintő feladatok teljesítésére más társaságnak megbízást nem adott illetve azt 
visszavonta. Megbízó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a kizárólagos megbízásra vonatkozó szerződéses 
kötelezettségét megszegi, úgy 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint összegű átalány kártérítés megfizetésére köteles. Megbízó 
tudomásul veszi, hogy ha jelen megbízási szerződés Megbízó által felmondásra kerül, akkor azon biztosítási szerződések 
vonatkozásában, ahol a felmondás időpontja a biztosítási évfordulót megelőző 3 hónapon belül van, a felmondás nem 
vonatkozik vagy 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű átalány kártérítés fizetésére köteles Megbízott részére még 
abban az esetben is, ha a biztosítási szerződést is felmondja a Megbízó. 

26. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott által készített valamennyi szakmai anyag, pl. értékelés, összefoglaló jelentés, 
ajánlattételi felhívás, kockázatelemzés, …. Megbízott szellemi terméke, Megbízott kizárólagos tulajdonát képezi. Megbízó a 
jelen megbízással kötelezettséget vállal arra, hogy ezen okiratokat megbízás lejárta után is kizárólag a Megbízott 



 

 

közreműködése mellett, Megbízott kifejezett írásbeli engedélyével használhatja fel. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségét 
megszegi, úgy a Megbízottat 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint összegű átalány kártérítés megfizetésére köteles. 

27. Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott reklám-, és egyéb anyagain kapcsolatukra - annak tartalmának felfedése 
nélkül - referenciaként hivatkozhasson. 

28. Megbízó igényt tart arra és hozzájárul, hogy Megbízott folyamatosan tájékoztassa a tevékenységével kapcsolatos hírekről, 
újdonságokról, a biztosítási piaccal összefüggésbe hozható egyéb információkról és ennek kapcsán üzleti ajánlatokat 
tartalmazó hírleveleket, tájékoztatókat küldjön a fent megadott e-mail címre. Megbízó tudomásul veszi, hogy a hírlevélre való 
feliratkozás és az ezzel kapcsolatos mindennemű adatszolgáltatás önkéntes, és jogában áll adatai megjelölt célból való 
kezelésének a megszüntetését kérni. 

29. Abban az esetben, ha a biztosítás műszaki tartalmának lényeges változása nélkül a biztosítás díjának változtatására kerül sor, 
és az az aktuális éves biztosítási díjtól kevesebb, mint 5.000,- Ft, azaz Ötezer forint díjeltérést mutat, Megbízó megbízza és 
felhatalmazza Megbízottat, hogy ezen módosított ajánlatot Megbízó külön engedélye nélkül elfogadja, és azt nevében és 
helyette aláírja, helyette joghatályosan eljárjon. Megbízó megbízza és meghatalmazza továbbá az Megbízottat, hogy helyettem 
és nevében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, vonatkozó nyomtatványokat, az adatkezelésre vonatkozó 
nyomtatványokat külön is nevesítve, kitöltse és nevében és helyette aláírja.  

30. Jelen megbízásra, ill. az ez alapján kölcsönösen szolgáltatott információkra, üzleti iratokra, a biztosítási titoktartás szabályaira 
a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló,valamint a létrejött biztosítási szerződésekkel összefüggésben a 
pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.tv. rendelkezései vonatkoznak. 

31. Megbízott tájékoztatja Megbízót, Megbízó pedig tudomásul veszi az alábbiakat: 

• Az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában az Alkusz nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a 
Biztosító nevében jognyilatkozatot, fedezeti ígéretet nem tehet, fedezeti és díjigazolást nem állíthat ki, 

• Az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában az Alkusz közvetítésével kötött biztosítási szerződés 
létrejöttére vonatkozó és a Ptk. 6:443.§ és 6:444.§-aiban, valamint gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetében a 
2009. évi LXII. tv. (Gfb tv.) 6.§ (3), (4), (6) bekezdésében szabályozott 15 napos kockázat elbírálási határidőt - mely idő 
alatt a biztosító az ajánlatot visszautasíthatja - attól a naptól kell számítani, amikor a biztosítási ajánlat akár papír alapon 
akár elektronikus ajánlattovábbító rendszereken keresztül a Biztosítóhoz igazoltan beérkezik, 

• Az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában az alkusz által kalkulált biztosítási díj tájékoztató jellegű, s 
azt a Biztosító a rendelkezésére álló adatok és a díjképzésre vonatkozó előírások alapján a kockázat-elbírálás során 
módosíthatja (gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés esetén a GFB tv. 6.§ (6) bekezdése szerint). 

• Az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában az alkusza biztosító nevében biztosítási díj beszedésére nem 
jogosult, 

• illetve az érintett biztosítóval kötött eltérő megállapodás hiányában biztosítási díjnak a Megbízott által történt beszedése 
nem minősül a Biztosító számlájára vagy pénztárába történt beérkezésnek. 

 
Megbízó képviselőjének nyilatkozata: büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a megbízást ténylegesen 
_______________________________________________________ nevében teljesítem. Egyúttal kötelezem magam, hogy a 
megbízás fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, a hivatalos e-mail címében, a kapcsolattartók személyében, 
adataiban, a illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról a tudomásszerzést követő 5 munkanapon 
belül értesítem a Megbízottat. 
 
Kelt: ________________________   
 

________________________________ 
Megbízó 

________________________________ 
Optimális Biztosítási Portfólió Kft 

 

Mellékletek:  
Kezelésre átadott biztosítási szerződések listája,  
Szolgáltatási részletező,  



 

 

Meghatalmazás,  
Aláírási címpéldány,  
Törzskönyvi kivonat 



 

Államigazgatási jogkörben okozott károk felelősségbiztosítása 

 

A helyi önkormányzatoknál és a polgármesteri hivatalokban, naponta rengeteg előterjesztésben hoznak határozatot 

állandóan változó jogi, számviteli környezetben, rendkívül szerteágazó működési területen, szoros határidőkkel.  

A jól képzett és tapasztalt munkaerő mellett is előfordulhat,- akár egy elgépelt helyrajzi szám miatti- tévesen kiadott 

határozat, mely alapja lehet, akár milliós nagyságrendű, állampolgári kártérítési igénynek.  

 

Az Államigazgatási jogkörben okozott károk felelősségbiztosítása a hivatali tevékenység folytatása során hozott 

döntésekkel, határozatokkal okozott károk megtérítésére nyújt védelmet. 

 

Biztosítási eseménynek kizárólag az olyan – államigazgatási jogkörben történő – károkozás minősül, mely 

rendes jogorvoslattal nem hárítható el, illetve ezen jogorvoslatot a károsult kimerítette. 

 

A hivatali szakmai felelősségbiztosítás, mely megtéríti a következő károkat: 

- okozott személyi sérüléses károkat, sérelem díjat,  

- vagyontárgyakban keletkezett károkat  

- valamennyi pénzügyi veszteség formájában jelentkező kárt (kivéve bírság, kötbér, elmaradt vagyoni előny) 

 

Néhány példa a károkozásokra: 

Polgármester: a katasztrófavédelem kiérkezéséig a helyi védelmi bizottság vezetőjeként dönt egy töltés építéséről, 

vagy evakuációról, és döntésével egy házat megvéd, de egy másik egész utcányi házat elönt az ár.  

 

Jegyző: törvényességi felügyelet, a jogszabályok betartása és betartatása a fő feladata a legtöbb kárt ebben a 

tárgykörben okozhat, akár munkatársai által hozott határozatok ellenjegyzőjeként. 

Konkrétumok: 

• Engedélyek kiadása (állattartási, közterület használati, építési) 

• Segélyek megítélése, elutasítása (gyermekvédelmi… stb.) 

• Külterületi ingatlanok, telkek eladása magán személynek (az adás-vételi szerződést 60 napra ki kell 

függeszteni, hogy mindenki lássa) 

Itt hiba okozás:  -     ha nem teszi meg 

- ha a határidő után teszi meg 

- ha korábban veszi be  

Több 10.000.000 Ft-os károkat lehet okozni 3. személynek 

• Testületi döntések, testületi ülések jegyzőkönyvének összetételéből, ellenjegyzéséből eredő károk 

 

Anyakönyv-gyámügy: (többnyire járáshoz kerültek) itt jóval kevesebb az esetszám, ritkán előfordult, egyházi 

anyakönyvből tévesen átvezetett születési időpont miatt, két évvel "el-anyakönyvezett" később vált nyugdíj-jogosulttá. 

Gyámhatósági jogkörben már inkább gyakoribb a károkozás (jogosultság megállapítása, visszavonása, eljárás indítása, 

vagy annak elmulasztása, gyermek-elhelyezés) 

 

Építési hatóság: (többnyire járáshoz kerültek) ezen a területen a jegyző után a legtöbb a károkozás: példa: védett 

övezetre építési engedély kiadása, majd építkezés közbeni visszavonása. Építési engedély 

kiadása a szomszéd értesítése nélkül, majd a szomszéd bejelentése alapján, az építési engedély visszavonása, az építtető 

már részben folyósított hitelszerződését a bank az építkezés leállása miatt 

felmondja > mint az építtető, indít a szomszéd kártérítési pert indít az önkormányzat ellen a téves határozatok miatti 

káruk megtérítését követelve. 

 

Pénzügyi vezető: bankszámla feletti rendelkezés: téves utalás indítása, vagy utalás elmaradása, késedelme. 

 



Nysz.: 18812

Szakmai felelősségbiztosítási
feltételgyűjtemény
Hatályos: 2016. június 9-étől
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Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény 
(SZFF)

A Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF) a Generali Biztosító Zrt-vel – szakmai szabálysze-
géssel okozott károk felelősségbiztosítására – kötött biztosítási szerződésekre alkalmazásra kerülő általános 
szerződési feltételeket tartalmazza, feltéve, hogy a biztosítási szerződést jelen feltételre hivatkozással kötötték. 

A Szakmai felelősségbiztosítási feltételekhez a  szerződő  – biztosítási szerződésben, vagy az annak részét 
képező biztosítási ajánlaton megjelölt  – választása szerinti kockázatot tartalmazó Külön feltételek kapcsolód-
nak, melyek együttesen az általános szerződési feltételek. A Külön feltételekben nem szabályozott kérdésekben 
a Szakmai felelősségbiztosítási feltételek, míg a Külön feltételeknek a Szakmai felelősségbiztosítási feltételektől 
eltérő rendelkezései esetén a Külön feltételek szabályai az irányadók.

A felek az általános szerződési feltételektől eltérhetnek, mely esetben az adott kérdésben a felek – írásban rög-
zített – megállapodása az irányadó.

A biztosítási szerződés részét képezi továbbá az „Ügyféltájékoztató és a  biztosítási szerződésre vonatkozó 
általános rendelkezések” is.

Ezen általános szerződési feltételek alapján a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) meghatározott jö-
vőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkezésétől függően, a biztosítási szerződésben kikötött biztosítási 
kártalanítási összeg megfizetésére kötelezi magát a szerződő által megfizetett biztosítási díj ellenében.

 I.  A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI

 I.1.  Biztosító

A biztosító az a jogi személy, amely a biztosítási díj ellenében a biztosítási kockázatot viseli és a feltételekben 
meghatározott szolgáltatás teljesítésére kötelezettséget vállal.

 I.2.  Szerződő

 I.2.1.  A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosí-
tási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet. 
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes 
személy.

 I.2.2.  A szerződéssel összefüggésben a szerződő fél jogosult a biztosító irányába jognyilatkozatot tenni és a biztosító 
hozzá köteles intézni a jognyilatkozatait.

 I.2.3.  Ha a szerződő és a biztosított különböző személy, akkor a biztosítási esemény bekövetkezéséig vagy a biztosí-
tott belépéséig a szerződő fél a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerződésben bekövetkezett változásokról 
a biztosítottat köteles tájékoztatni.

 I.2.4.  A  szerződő személyének megváltozásához (szerződőcsere) a  biztosító hozzájárulása szükséges, kivéve, ha 
a szerződő személye jogutódlás vagy a biztosított szerződésbe belépése folytán változik. 

  Ha a szerződést nem a biztosított kötötte, a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződés-
be beléphet („belépés a szerződésbe”). A belépéshez a biztosító hozzájárulása nem szükséges. A belépéssel 
a szerződő felet megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége a biztosítottra száll át, a  folyó 
biztosítási időszakban esedékes díjakért a belépő biztosított a szerződő féllel egyetemlegesen felelős. 

 I.3.  Biztosított

 I.3.1.  A biztosítási szerződés biztosítottja az a személy, akit terhelő kártérítési kötelezettséget a biztosító jelen feltéte-
lek alapján teljesíti.
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 I.3.2.  Jelen feltétel alapján biztosított az a biztosítási szerződésben név szerint feltüntetett személy (pl. természetes 
személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet), aki a hatályos magyar jogszabályok 
szerint a biztosított tevékenység folytatására jogosult.

 II.  BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

 II.1.  A biztosítási esemény olyan, másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint 
jelen szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító – bizto-
sítási díj fizetése ellenében – jelen feltételben és a külön feltételekben meghatározottak szerint mentesíti.

 II.2.  Biztosítási esemény továbbá olyan, más személy személyiségi jogát sértő magatartás, melyre tekintettel a biz-
tosított sérelemdíj fizetésére köteles és amelynek teljesítése alól a biztosítottat a biztosító jelen feltételben meg-
határozottak szerint mentesíti.

  Jelen feltételnek a károkozó magatartásra, kárra, kártérítési kötelezettségre vonatkozó rendelkezései megfele-
lően alkalmazandók a személyiségi jogsértő magatartásra, sérelemdíjra és sérelemdíj fizetési kötelezettségre, 
amennyiben a feltétel eltérően nem rendelkezik.

 II.3.  A sorozatkárok egy biztosítási eseménynek minősülnek. Sorozatkárnak tekintendők az egyazon károkozói ma-
gatartásból, illetve okból eredő, valamint az azonos okra visszavezethető, de eltérő időpontokban bekövetkezett 
károk, ha az ok és okozat közötti összefüggés jogi, gazdasági vagy műszaki vonatkozásban fennáll, függetlenül 
attól, hogy több károsult lép fel kártérítési igénnyel.

 III.  A KOCKÁZATVISELÉS TÁRGYA

 III.1.  A biztosító vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítot-
tat olyan 
a) tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyeket a biztosított, a biztosítottal munkaviszonyban vagy mun-

kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy a szakmai szolgáltatás során, azzal összefüggés-
ben – a szakmai szolgáltató tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és 
amelyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik. 

b) sérelemdíj megfizetése alól, melynek a térítésére a biztosított köteles, a biztosított, a biztosítottal mun-
kaviszonyban vagy munkavégzésre álló egyéb jogviszonyban álló személy által  – a szakmai szolgáltatás 
során, azzal összefüggésben – a  szakmai szolgáltató tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok 
megszegése folytán elkövetett személyiségi jogsértésre tekintettel.

 III.2.  Jelen feltétel alkalmazásában
a)  munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott jogvi-

szony;
b)  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a közszolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, 

szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, társas vállalkozásban vagy egyéni cégben fennálló tag-
sági jogviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közérdekű önkéntes jogviszony, egyéni 
vállalkozói tevékenység;

c)  tisztán vagyoni károk jelen szerződés értelmében azok a  károk, amelyek nem személysérüléses károk 
(halál, egészségkárosodás vagy testi sérülés), nem dologi károk (tárgy megsérülése, megsemmisülése, 
eltűnése, használhatatlanná válása), és nem is ilyen károkra vezethetők vissza. Dolognak számít a pénz és 
az értékpapír is.

 IV.  A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, KOCKÁZATVISELÉS KEZDETE, 
A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 IV.1.  A biztosítási szerződés létrejötte

 IV.1.1.  Biztosítási szerződést csak az köthet, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biz-
tosítási esemény elkerülésében érdekelt (biztosított), vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg 
(szerződő).

 IV.1.2.  A biztosítási szerződés létrejöhet
a)  a felek külön írásbeli megállapodásával,
b)  a szerződő biztosítási ajánlatának a biztosító általi – 15 napon belül történő – elfogadásával, mely írásbeli 

megállapodásnak minősül,
c)  a biztosító ráutaló magatartásával.

 IV.1.3. Ha a szerződést nem írásban kötötték meg, a biztosító biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot (továbbiak-
ban: kötvény) állít ki. 
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  Ha a kötvény a szerződő ajánlatától eltér és a szerződő az ajánlattól eltérő tartalommal kiállított kötvény-
ben szereplő eltérést késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül nem kifogásolja, akkor a szerződés 
a kötvény szerinti tartalommal jön létre. Ha a szerződő az eltérést elutasítja (kifogásolja), akkor a szerződés 
nem jön létre. A lényeges eltérésre a biztosító a kötvény átadásakor a szerződő figyelmét írásban felhívja. Ha 
a felhívás elmarad, a szerződés az ajánlat tartalmának megfelelően jön létre. 

  A szerződő az ajánlatához annak megtételétől számított 15 napig van kötve.

 IV.1.4.  A biztosító ráutaló magatartásával (hallgatólagosan) – az ajánlat szerinti tartalommal  – jön létre a bizto-
sítási szerződés, ha a biztosító a szerződő ajánlatára annak beérkezésétől számított 15 napon belül nem 
nyilatkozik, feltéve, hogy 
–  az ajánlatot a jogviszony tartalmára vonatkozó, jogszabályban előírt tájékoztatás birtokában, 
–  a biztosító által rendszeresített ajánlati lapon és
–  a biztosító adott szerződésre vonatkozó díjszabásának megfelelően
tették.

Az ekként létrejött szerződés az ajánlatnak a  biztosító részére történt átadása időpontjára visszamenőleges 
hatállyal, a kockázatelbírálási idő elteltét követő napon jön létre.

Amennyiben a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerző-
dési feltételektől, a biztosító a szerződés létrejöttétől számított 15 napon belül javasolhatja, hogy a szerződést az 
általános szerződési feltételeknek megfelelően módosítsák. Ha a szerződő fél a javaslatot nem fogadja el vagy 
arra 15 napon belül nem válaszol, a biztosító az elutasítástól vagy a módosító javaslat kézhezvételétől számított 
15 napon belül a szerződést 30 napra írásban felmondhatja.

 IV.1.5.  A biztosító a biztosítási ajánlatot – annak átadásától számított 15 napon belül – jogosult írásban visszautasítani.

 IV.2.  A kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén  – 
a biztosítási ajánlaton a szerződő által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét.
A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő által történt alá-
írását követő nap „0” órája.

 IV.3.  A biztosítási szerződés tartama

 IV.3.1.  A biztosítási szerződés határozatlan vagy határozott tartamra jön létre. A szerződés tartama a biztosítási szer-
ződésben feltüntetésre kerül.

 IV.3.2.  A biztosítási időszak az az időszak, amelyre a biztosítási díj, mint egység kiszámításra került, függetlenül a biz-
tosítási díj részletekben történő megfizetésétől. Határozatlan tartamú szerződések esetén a biztosítási időszak 
minden évben a biztosítási évforduló napján kezdődik, és ettől számítva 1 évig tart. Határozott tartamú szerző-
dések esetén – a biztosítási szerződés eltérő rendelkezése hiányában  – a biztosítási időszak a szerződés 
teljes tartama.

IV.3.3. A biztosítási évforduló a biztosítási időszak kezdőnapja. Amennyiben a kockázatviselés kezdete a hónap 
első napjára esik, úgy a biztosítási évforduló a kockázatviselés kezdetének napja, egyéb esetben a következő 
hónap elseje.

 IV.4.  A biztosítási szerződés megszűnése

 IV.4.1.  Megszűnik a biztosítási szerződés
a)  ha a határozatlan időtartamra kötött szerződést a  felek írásban, a biztosítási időszak végére 30 napos 

határidővel felmondják (IV.4.2.);
b)  ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár;
c)  a biztosítási díj fizetésének elmulasztása esetén jelen feltétel VII. 6. pontjában meghatározottak szerint;
d)  a biztosítási díj változása esetén, ha a szerződő  – a VII. 5.3. pontban foglaltak szerint  – a szerződést 

a biztosítási időszak végére felmondja; 
e)  ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos felmondása esetén a IV.1.4. 

pontban foglaltak vagy a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén jelen feltétel VIII.2.3. pontjában 
foglaltak szerint; 

f)  ha a biztosító kockázatviselésének kezdete előtt a biztosítási esemény bekövetkezett, bekövetkezése le-
hetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt. Ha a biztosító kockázatviselésének tartama alatt a biz-
tosítási esemény bekövetkezése lehetetlenné vált vagy a biztosítási érdek megszűnt, a szerződés vagy 
annak megfelelő része megszűnik;

g)  a Felek közös írásbeli megegyezésével. 

 IV.4.2.  A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel 
felmondhatják. 
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  A felek a biztosítási szerződésben a felmondási jogot legfeljebb 3 évre kizárhatják. 
Ha a szerződés három évnél hosszabb időre szól és a felek nem kötötték ki, hogy az a megállapított időtartam 
eltelte előtt is felmondható, a negyedik évtől kezdve a biztosítási szerződést bármelyik fél felmondhatja.

 V.  A KOCKÁZATVISELÉS TERÜLETI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

 V.1.  A biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra terjed ki, 
feltéve, hogy külön feltétel eltérően nem rendelkezik.

 V.2.  A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legkésőbb 
a szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak bejelentett, biztosítási eseménynek mi-
nősülő károkra terjed ki, feltéve hogy külön feltétel eltérően nem rendelkezik.

 V.3.  Jelen feltétel alkalmazása szempontjából 
a) a károkozás időpontja az a nap, amikor a kárt előidéző cselekmény megtörtént. 
 Amennyiben a kárt előidéző szakmai szabályszegés bármilyen írásos anyagon alapul, úgy a szabályszegés 

akkor tekintendő elkövetettnek, amikor a biztosított ezt az írásos anyagot a megrendelőnek aláírva átadja 
vagy a megrendelő megbízásából a hatóság felé benyújtja. Minden más esetben a szabályszegés akkor 
tekintendő elkövetettnek, amikor a biztosított ezt megalapozó kijelentést vagy nyilatkozatot tesz.

 Amennyiben a károkozás mulasztással valósul meg, a károkozás időpontja az a nap, amikor a mulasztást 
még a kár bekövetkezése nélkül pótolni lehetett volna.

b)  a kár bekövetkezésének időpontja az a nap, amikortól a biztosított kártérítési fizetési kötelezettsége ese-
dékessé válik.
–  Személyi sérüléses károk tekintetében a kár bekövetkezésének időpontja: 
 Halál esetén a halál beállta; 
 Testi sérülés esetén a sérülés időpontja, még akkor is, ha utóbb halálhoz vezet; 
 Egészségkárosodás esetén a károsodás időpontja; 
 Egészségromlás (lassú lefolyású személysérüléses kár) esetén – vitás esetben – amikor az orvos első 

alkalommal megállapította az egészségkárosodást.
– Dologi károk tekintetében a kár bekövetkezésének időpontja a károsodás időpontja;
–  Sorozatkár bekövetkezésének időpontja a sorozat első káreseményének időpontja.

c)  a kár bejelentésének időpontja az a nap, amikor a biztosított a kár bekövetkezését a biztosítónak a IX. 1.1. 
pontban foglaltak szerint bejelentette;

d)  személysérüléses kár az, ha valaki meghal, egészségkárosodást vagy testi sérülést szenved; 
e)  dologi kár az, ha valamilyen tárgy megsemmisül, megsérül, vagy használhatatlanná válik. Dolognak számít 

minden birtokba vehető testi tárgy, így a pénz és az értékpapír is.

 VI.  BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG

 VI.1.  A biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító szolgáltatási kötelezettségének felső határa a – biztosítási 
ajánlaton feltüntetésre kerülő – biztosítási eseményenkénti és biztosítási időszakra szóló biztosítási összeg.

 VI.1.1.  A biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg az egy biztosítási eseménnyel összefüggésben – a biztosító 
szolgáltatásának szabályai szerint (IX. 2. pont) – kifizethető legmagasabb összeg. 

 VI.1.2.  A biztosítási időszakra megállapított biztosítási összeg az egy biztosítási időszakban okozott károk kapcsán 
bekövetkezett biztosítási eseményekre – a biztosító szolgáltatásának szabályai szerint (IX. 2. pont) – összesen 
kifizethető összeg. 

  Ha a biztosított a biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt vele szemben írásban támasz-
tott kártérítési igényt csak a következő biztosítási időszakban jelenti be a biztosítónak, a biztosító fizetési köte-
lezettségének mértékére – a biztosító szolgáltatásának szabályaiban (IX.2. pont) foglaltakra figyelemmel – nem 
a folyó biztosítási időszakra megállapított biztosítási összeg, hanem a biztosítási esemény bekövetkezésének 
időszakára eső, illetőleg a még fennmaradó biztosítási összeg az irányadó. 

  A biztosítási időszakra megállapított biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetke-
zett biztosítási esemény (okozott károk) miatt kifizetett összeggel csökken. A szerződő nem jogosult az 
éves biztosítási díj megfelelő kiegészítésével a biztosítási időszakra megállapított biztosítási összeget 
eredeti értékre emelni (fedezetfeltöltés). A biztosítási szerződés a kifizetett összeggel csökkentett bizto-
sítási összeggel marad hatályban a folyó biztosítási időszakra. 

 VI.2.  A biztosítási összeget a biztosító által biztosítási szolgáltatás címén (IX. 2. pont) fizetett összeg akkor sem ha-
ladhatja meg, ha a térítési kötelezettség több biztosítottat terhel, illetve több személy lép fel kártérítési igénnyel. 
Amennyiben több személy lép fel kártérítési igénnyel és a káreseményenkénti biztosítási összeg valamennyi 
követelés kielégítésére nem elegendő, a biztosító a károsultaknak az őket ért kár, illetőleg – ha a kár nem vagy 
csak a biztosító külön ráfordítása ellenében állapítható meg – a becsült kár arányában fizet kártérítést.
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 VII.  A BIZTOSÍTÁS DÍJ 

A biztosítási díj a biztosító kockázatvállalásának ellenértéke. 

 VII.1.  Díjfizetési kötelezettség alanya

 VII.1.1.  A biztosítási díj fizetésének kötelezettsége a szerződő felet terheli.

 VII.1.2.  Ha a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződő fél helyébe lép (I.2.4. pont), a  folyó 
biztosítási időszakban esedékes díjakért a szerződő féllel egyetemlegesen felel.

 VII.2.  Díjfizetési ütem (díjfizetés gyakorisága)

A biztosító a biztosítási díjat biztosítási időszakonként állapítja meg. A díjfizetési ütemet a  felek a biztosítási 
szerződésben határozzák meg.

 VII.3. Díjfizetés esedékessége

 VII.3.1.  A biztosítás első díja (féléves vagy negyedéves díjfizetési ütem esetén az első díjrészlete) a felek által megha-
tározott időpontban, ennek hiányában a szerződés létrejöttekor esedékes. A folytatólagos díj pedig annak az 
időszaknak (biztosítási év, félév, negyedév) az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. Az egyszeri díj 
a szerződés létrejöttekor esedékes.

 VII.3.2.  A szerződő által a biztosítási szerződés létrejöttét megelőzően a biztosító részére megfizetett díj (vagy díjrészlet) 
díjelőlegnek minősül, melyet a biztosító kamatmentesen kezel. Ha a szerződés létrejön, a biztosító a díjelőleget 
a biztosítási díjba beszámítja. Ha a szerződés nem jön létre, a biztosító a díjelőleget a szerződőnek visszafizeti.

 VII.4.  A biztosítási díj számítása

 VII.4.1.  A biztosítási díj kiszámítása a biztosító díjszabása vagy egyedi kockázatelbírálás alapján történik. 

 VII.4.2.  A biztosítási díj számításához a szerződő (biztosított) köteles közölni a díjszámításhoz szükséges adatokat. A biz-
tosítási díj számításának alapja (a biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony-
ban álló személyek száma és szakvégzettsége) a biztosítási szerződésben feltüntetésre kerül. A biztosítási díjat 
befolyásoló további tényezők különösen a biztosítási összeg, a vállalt önrészesedés mértéke, a biztosított tevé-
kenysége, a biztosítási díj fizetésének gyakorisága és módja, a kockázat felmérése során a szerződő által közölt 
egyéb adatok (pl. kárelőzmény).

 VII.5.  A biztosítási díj módosítása

 VII.5.1.  Aktualizálás a díjszámítás alapját képező adatok változása alapján

 VII.5.1.1.  A felek a következő biztosítási időszak biztosítási díját – a díjszámítás alapját képező adatok változása alapján 
– minden évben a biztosítási évforduló napjának hatályával aktualizálják. A biztosítási díj számításához a szer-
ződő köteles a biztosítási évforduló előtt legalább 60 nappal közölni a biztosítási ajánlaton szereplő, díjszámítás 
alapját képező adatokban bekövetkezett változást.

 VII.5.1.2.  Amennyiben a biztosító tudomására jut, hogy a díjszámítás alapját képező adatokhoz képest a valós 
adatok eltérőek úgy – a XIII. 1. pontban foglaltaktól eltérően – jogosult ezen valós adatok alapulvételével 
meghatározni és érvényesíteni a biztosítási díjat legfeljebb öt évre visszamenőleg, és az így keletkezett 
díjkülönbözetet a szerződőtől igényelni.

 VII.5.1.3.  Amennyiben a biztosítási díj számításához a szerződő helytelen adatokat szolgáltat vagy nem tesz eleget 
a VII.5.1.1. pontban meghatározott kötelezettségének, akkor káresemény bekövetkeztekor a biztosító 
csak a megállapított kár akkora részének – de legfeljebb a teljes kárnak – a térítésére köteles, amekkora 
része a befizetett díj annak a díjnak, amelyet a szerződő helyes adatszolgáltatása esetén fel kellett volna 
számolni.

 VII.5.2.  Biztosítási díjtétel változása

A biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosító a biztosítás díjának mértékét az alábbiakban meghatározott 
esetekben módosíthatja:
a) jelen szerződés kárhányada vagy a biztosító nyilvántartása szerinti – azonos módozatú – biztosítási szer-

ződések kárgyakoriságának vagy átlagkárának a módosítás hatálybalépését megelőző naptári  évben be-
következett, jelentős, legalább 4%-ot meghaladó változása esetén;

b) a biztosítási szolgáltatást érintő közterhek megváltozása esetében,
c) a Központi Statisztikai Hivatal által a biztosítási időszakot közvetlenül megelőző július hónapban közzétett 

infláció mértékének megfelelően.
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A biztosítási díj módosítására a biztosítási szerződés következő évfordulójának napjától kezdődő hatállyal, a 
megváltozott körülményekkel arányos mértékben, de legfeljebb 100%-os  (jelen szerződés kárhányadának 
emelésére tekintettel történő díjemelés esetén legfeljebb 300%-os) mértékben kerülhet sor.
 

 VII.5.3.  A VII.5.1. és VII.5.2. pontban foglaltakra tekintettel módosult biztosítási díjról a biztosító a biztosítási évforduló 
előtt legalább 30 nappal írásban értesíti a szerződőt. Amennyiben a szerződő a biztosító által közölt új biztosítási 
díjon a szerződést nem kívánja fenntartani, abban az esetben jogosult a biztosítási szerződést írásban, a biztosí-
tási évforduló előtt – jelen feltétel IV.4.2. pontjától eltérően, felmondási idő nélkül  – a biztosítási időszak végére 
felmondani. Felmondás hiányában a szerződő a biztosító évforduló napjától kezdődő hatállyal a megváltozott 
mértékű biztosítási díjat köteles megfizetni.

 VII.5.4.  A biztosítási díj abban az esetben is módosul, ha a biztosító a biztosítási díjnak a biztosítási szerződés követ-
kező évfordulójának napjától kezdődő hatállyal történő módosítására tesz javaslatot a  szerződő részére, és 
a szerződő a javaslatot akként fogadja el, hogy az annak megfelelő mértékű, az évfordulót követő első esedékes 
díjfizetési kötelezettségét teljesíti. A biztosítási díj módosítására vonatkozó javaslatát a biztosító írásban, a biz-
tosítási szerződés következő évfordulóját megelőző legalább 30 nappal közli a szerződővel.

 VII.5.5.  A biztosító jogosult a szerződő (biztosított) üzleti könyveibe a szolgáltatott adatok ellenőrzése céljából, az ellen-
őrzéshez szükséges mértékben betekinteni. 

 VII.6.  A biztosítási díjfizetés elmulasztásának következményei 

 VII.6.1.  A biztosítási szerződés a biztosítási díj esedékességétől számított 60. nap elteltével megszűnik, ha addig 
a hátralékos díjat nem fizették meg és a szerződő halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövete-
lést bírósági úton nem érvényesítette. Amennyiben a szerződő az esedékes díjat teljes egészében nem, 
azonban annak valamely részét megfizette és az így díjjal fedezett időszak az esedékességet követő 60. 
napot követő időpontra esik, úgy a szerződés a díjrendezettség utolsó napjával szűnik meg.  

 VII.6.2.  A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételének határidejét további 30 nappal 
meghosszabbíthatja, ha a biztosítási díj esedékességétől számított 60 nap eltelte előtt ennek a körül-
ménynek a közlésével a szerződőt a fizetésre írásban felszólítja. Amennyiben a szerződő a díjfizetéssel 
késedelembe esik, és a biztosító a díj bírósági úton történő érvényesítését kezdeményezi, úgy az adott 
biztosítási időszak végéig számított díj egyösszegben esedékessé válik.

 VII.6.3.  A díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződést a biztosítási díj utólagos befizetése nem hozza újból létre. 
A biztosító köteles a díjkülönbözet visszatérítésére. A biztosítási díj nemfizetése miatt megszűnt szerződés tör-
lésének tényéről a biztosító a szerződőt (biztosítottat) külön írásban nem értesíti.

 VII.6.4.  A biztosító díjfizetési késedelem esetén külön póthatáridő kitűzésére nem köteles. 

 VII.6.5. Ha az esedékes díjnak csak egy részét fizették meg, a szerződés változatlan biztosítási összeggel, a befizetett 
díjjal arányos időtartamra marad fenn.

 VII.7.  Díjfizetési kötelezettség a szerződés megszűnése esetén

A biztosító addig a napig járó díj megfizetését követelheti, amikor a kockázatviselése véget ért. Ha az időarányos 
díjnál több díjat fizettek be, a biztosító a díjtöbbletet köteles visszatéríteni.

 VIII.  A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

 VIII.1.  Közlési kötelezettség

 VIII.1.1.  A szerződő és a biztosított a biztosítási szerződés megkötésekor (biztosítási ajánlat megtételekor) kötelesek 
a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyet ismer-
tek vagy ismerniük kellett, kötelesek a biztosítónak a kockázatelbíráló adatlapon és a biztosítási ajánlaton feltett 
kérdéseire a valóságnak megfelelően és hiánytalanul válaszolni még akkor is, ha az adatok, információk üzleti 
(foglalkozási) titkot képeznek. A biztosító írásban közölt kérdéseire adott, a valóságnak megfelelő válaszokkal 
a felek közlési kötelezettségüknek eleget tesznek.

 VIII.1.2.  A szerződő és a  biztosított kötelesek a  kockázatvállalás és a  biztosítási szerződés létrejötte szempontjából 
lényeges okiratokat, szerződéseket, hatósági határozatokat a biztosító részére átadni, illetőleg az ezekbe való 
betekintést lehetővé tenni.
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 VIII.2.  Változásbejelentési kötelezettség

 VIII.2.1.  A szerződő és a biztosított kötelesek a közlési kötelezettség körébe vont, lényeges körülmények megváltozását 
a biztosítónak 5 munkanapon belül írásban bejelenteni, így különösen, ha
–  a biztosítási ajánlaton, illetve a kockázatelbíráló adatlapon szereplő adatok és körülmények megváltoznak;
–  a biztosított tevékenység folytatása körülményeiben jelentős változás következik be;
–  a biztosítási szerződésben szereplő kockázatra más biztosítónál felelősségbiztosítási szerződést köt;
–  a kármegelőzés és kárelhárítás rendszerében módosulás történt;
–  velük szemben az illetékes bíróság csődeljárás vagy felszámolási eljárás megindítását rendelte el, vagy 

végelszámolási eljárás megindítására kerül sor. 

 VIII.2.2.  A kockázatvállalás és a biztosítási szerződés szempontjából lényeges okiratok, szerződések, hatósági határo-
zatok módosulása esetén, a változott tartalmú okiratokat a szerződő és a biztosított kötelesek 5 munkanapon 
belül átadni a biztosítónak.

 VIII.2.3.  A szerződő és a biztosított nem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük 
elmulasztott a biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, illetőleg beje-
lentésre köteles lett volna.

 VIII.2.4. Ha a biztosító csak a szerződéskötés után szerez tudomást a szerződést érintő lényeges körülményekről, to-
vábbá ha a szerződésben meghatározott lényeges körülmények változását közlik vele, és ezek a körülmények 
a biztosítási kockázat jelentős növekedését eredményezik, akkor a biztosító a tudomásszerzéstől számított 15 
napon belül írásban javaslatot tehet a szerződés módosítására, vagy a biztosítási szerződést 30 napos felmon-
dási idővel felmondhatja. 
Ha a szerződő a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra a kézhezvételt követő 15 napon belül nem vála-
szol, a szerződés a módosító javaslat közlésétől számított 30. napon megszűnik, ha a biztosító erre a következ-
ményre a szerződő fél figyelmét a módosító javaslat megtételekor felhívta. 
Ha a biztosító e jogaival nem él, a szerződés az eredeti tartalommal hatályban marad.
A biztosítási kockázat jelentős növekedésének minősül, ha a biztosító a tudomására jutott lényeges körülmény 
alapján elutasítaná a szerződés megkötését, kizárást alkalmazna vagy díjszabása szerint legalább 10% mérték-
kel magasabb biztosítási díj ellenében vállalná a kockázatot.

Ha a szerződés egyidejűleg több vagyontárgyra vagy személyre vonatkozik, és a biztosítási kockázat jelentős 
megnövekedése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel, a biztosító a fentiekben meghatározott 
jogait a többi vagyontárgy vagy személy vonatkozásában nem gyakorolhatja.

 VIII.3.  A közlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettségek megsértése esetén a biztosító – a XI. 3. 
pontban foglaltak szerint – mentesülhet a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól.

 VIII.4.  Kármegelőzési kötelezettség

 VIII.4.1.  A szerződő és a biztosított kötelesek a károk megelőzése érdekében az adott helyzetben általában elvárható 
intézkedéseket megtenni. Kötelesek mindenkor betartani a hatályos jogszabályokat, szabványokat és hatósági 
határozatokat, valamint a telepítésre, üzemeltetésre, védelemre, karbantartásra, tárolásra vonatkozó szakmai 
előírásokat, illetve a gyártónak a fentiekre vonatkozó utasításait, ajánlásait, valamint a már felismert veszélyhely-
zetben a veszélyt elhárítani és eleget tenni a biztosító által kért kármegelőzési intézkedéseknek. 
Vitás esetben felismert veszélyhelyzetnek kell tekinteni minden olyan körülményt, amely már károkozást ered-
ményezett, továbbá amennyiben a kár bekövetkezésének a fennálló veszélyére a biztosítottat a biztosító vagy 
harmadik személy figyelmeztette.

 VIII.4.2.  A biztosító jogosult a kármegelőzési intézkedések megvalósítását és megtartását ellenőrizni.

 VIII.5.  Kárenyhítési kötelezettség 

 VIII.5.1.  A szerződő fél és a biztosított  – a biztosító előírásai és a káresemény bekövetkezésekor adott utasításai szerint, 
ezek hiányában az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelménye szerint  – kötelesek minden 
szükséges intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

 VIII.5.2.  A biztosító jogosult a kárenyhítési intézkedések megvalósítását, előírásainak, utasításainak megtartását ellen-
őrizni.

 VIII.6.  Amennyiben a kárt a szerződő vagy a biztosított kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségének szán-
dékos vagy súlyosan gondatlan megszegése okozta, vagy a kár mértéke ezen magatartás, vagy mu-
lasztás miatt növekedett, úgy a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól a XI. 2. pontban 
foglaltak szerint.
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 IX.  A BIZTOSÍTÓ SZOLGÁLTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

 IX.1.  Kárbejelentés 

 IX.1.1.  A biztosított köteles a biztosítónak  – haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül – bejelenteni, ha vele 
szemben kárigényt közölnek, vagy ha olyan körülményről szerez tudomást, amely ilyen kárigényre adhat 
alapot. 

A kárbejelentés történhet:
a)  személyesen: a biztosító bármely ügyfélszolgálatán, 
b)  telefonon: munkanapokon 8 és 20 óra között a Generali Telefonos ügyfélszolgálatának +36 1 452 3333-as 

számán,
c)  interneten: online kárbejelentő rendszeren keresztül (generali.hu/Online_ugyfelszolgalat/Karbejelentes),
d)  telefax útján a +36 1 452 3505 telefax számon,
e)  levélben a 7602 Pécs, Pf. 888 címen. 

 IX.1.2.  A kárbejelentésnek tartalmaznia kell:
–  a biztosítási szerződés kötvényszámát;
–  a károsult(ak) nevét, lakcímét (székhelyét);
–  a kár mértékét – amennyiben ismert –, bekövetkezésének helyét, időpontját;
–  a káresemény részletes leírását;
–  a biztosított felelősségének elismerésére vagy elutasítására vonatkozó nyilatkozatát, indokolással ellátva;
–  az esetleges hatósági eljárás számát, az eljáró hatóság megjelölését, a hozott határozatot;
–  a kárrendezésben közreműködő és a biztosított által meghatalmazott személy nevét, címét és telefon-

számát;
–  a kárral kapcsolatos valamennyi lényeges egyéb információt;
–  az előző naptári évben megvalósult, a díjszámítás alapját képező adatot (pl. átlagos alkalmazotti létszám, 

éves nettó árbevétel).

 IX.1.3. A biztosító a biztosítási esemény okozta károk és költségek megtérítéséhez az alábbi dokumentumok rendelke-
zésre bocsátását jogosult kérni: 
–  a biztosítási szerződés által előírt feltételek teljesülését bizonyító dokumentumok, 
–  a biztosítási esemény bekövetkezési körülményeinek és következményeinek tisztázásához szükséges ira-

tok (a biztosított és a biztosítási eseményről tudomással bíró más személy nyilatkozata a biztosítási ese-
mény körülményeiről, az ezt tartalmazó jegyzőkönyvek másolata),

–  amennyiben a biztosítási eseménnyel vagy az annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatban rendőr-
ségi, közigazgatási vagy más hatósági eljárás indult, az eljárás során keletkezett, illetőleg az eljárás anya-
gának részét képező iratok (büntető eljárásban és szabálysértési eljárásban meghozott jogerős határozat 
csak abban az esetben, ha az a kárigény benyújtásakor, illetve a kárrendezés során rendelkezésre áll),

–  a biztosítottnak, illetve a károsultnak a biztosítási eseménnyel és a kórelőzményi adatokkal összefüggő 
egészségügyi dokumentumai: házi-, vagy üzemorvosi, a járó – és fekvőbetegellátás során keletkezett ira-
tok, gyógyszerfelhasználást igazoló iratok, 

–  a társadalombiztosítási szerv, vagy más személy, szervezet által kezelt, a biztosítási eseménnyel vagy 
annak alapjául szolgáló körülménnyel kapcsolatos biztosítotti illetve károsulti adatokat tartalmazó iratok (a 
jogosult titoktartás alóli felmentéséhez és adatbekéréshez szükséges meghatalmazása alapján),

–  a biztosító kérheti a kártérítési (szolgáltatási) igény tárgyában meghozandó döntéshez szükséges, az igényt 
alátámasztó dokumentumokat, számlákat, számviteli bizonylatokat, szakvéleményeket, jegyzőkönyveket, 
fényképeket, szerződéseket, idegen nyelvű dokumentáció esetén ezek magyar nyelvű fordítását, melynek 
költsége a kárigény előterjesztőjét terheli, 

–  a biztosítási eseménnyel kapcsolatban a mentéshez, kármegelőzéshez, kárenyhítéshez igénybe vett esz-
közök, erőforrások használata során keletkezett költségek igazolására alkalmas iratok, 

A biztosító a kártérítési (szolgáltatási) igény elbírálásához a becsatolt iratokat ellenőrizheti, illetőleg a bejelentett 
igény elbírálásával összefüggő egyéb iratokat szerezhet be. 
A felsorolt okiratokon kívül a biztosított, illetve a károsult jogosult a károk és költségek egyéb okmányokkal, do-
kumentumokkal történő igazolására, a bizonyítás általános szabályai szerint annak érdekében, hogy követelését 
érvényesíthesse.

 IX.1.4.  A biztosított köteles a kárügy rendezéséhez a szükséges információkat rendelkezésre bocsátani, a biztosítót 
segíteni az okozott kár összegének a megállapításában, a kár rendezésében, illetve a jogalap nélküli kárigények 
elhárításában.

 IX.1.5.  A biztosított köteles lehetővé tenni, hogy a kár okát, bekövetkezésének körülményeit, mértékét, a biztosítottat 
terhelő kártérítés terjedelmét a biztosító szakértője megvizsgálja.

 IX.1.6.  A kárbejelentési kötelezettség megsértése esetén a biztosító – a XI. 4. pontban foglaltak szerint  – men-
tesülhet a biztosítási szolgáltatás teljesítése alól.

 IX.1.7.  Nem terjed ki a biztosító szolgáltatása a kárbejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése miatt a ká-
rosult felé fennálló késedelmi kamat fizetési kötelezettségre.
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 IX.2.  Biztosítási szolgáltatás 

 IX.2.1. A biztosító – a biztosítási összeg (VI.1. pont) mértékéig – a biztosítási eseménnyel összefüggésben megtéríti
a)  kártérítés címén a károsultat ért mindazon kárt, melyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik, így

–  dologi, személysérüléses és tisztán vagyoni károknál a károkozó körülmény folytán a károsult va-
gyonában beállott értékcsökkenést; valamint a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez 
szükséges költségeket; 

–  személyi sérüléses kár esetén az elmaradt vagyoni előnyt.
b)  a biztosítottat terhelő sérelemdíjat, amennyiben a károsult bizonyítja, hogy a személyiségi jogai sérültek és 

azért a biztosított sérelemdíj fizetésére köteles.
 A sérelemdíjat az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság 

mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel teljesíti a biztosító.
c)  a kártérítési követelés és a sérelemdíj után felszámítható késedelmi kamatot a IX.1.7 pontban foglalt kor-

látozásra is figyelemmel;
d)  a biztosítási eseménnyel összefüggésben a  biztosítottal szemben támasztott megalapozott kárigények 

érvényesítése, illetve megalapozatlan kárigények elhárítása iránti jogi eljárás költségeit (pl. eljárási díj, il-
leték biztosítottat terhelő perköltség stb.), feltéve, hogy e költségek a biztosító útmutatásai alapján vagy 
előzetes jóváhagyásával merültek fel.

 A biztosító megtéríti a biztosított jogi képviseletét ellátó ügyvéd megbízási díját, valamint a káresemény 
jogalapjának vagy összegszerűségének megállapítása érdekében felkért szakértő költségét, amennyiben 
az ügyvéd, illetve a szakértő felkérésére a biztosító előzetes jóváhagyásával került sor. Előzetes hozzá-
járulás hiányában a biztosító legfeljebb a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 
– mindenkor hatályos – jogszabálynak a díjmegállapodás hiánya esetére számított ügyvédi díjat, illetve az 
igazságügyi szakértők díjazásáról szóló – mindenkor hatályos – jogszabály szerinti szakértői díjat térít meg.

e)  a biztosítottat terhelő társadalombiztosítási megtérítési igényeket;
f)  a kárenyhítés körébe eső költségeket. 

 IX.2.2.  A IX.2.1. a)-f) pontban meghatározott biztosítási szolgáltatást a biztosítási eseményenkénti és biztosítási 
időszakra szóló biztosítási összeg keretei között, legfeljebb annak mértékéig téríti a biztosító. Ezen ren-
delkezés a károkozó biztosítottat terhelő jogi képviseleti költségekre és kamat fizetési kötelezettségre is 
irányadó. 

 IX.2.3. Ha a biztosítottnak jogszabály vagy bírói rendelkezés folytán kártérítési kötelezettsége fedezetére biztosítékot 
vagy letétet kell adnia, a biztosító erre legfeljebb olyan mértékben köteles, mint a kártérítésre.

 IX.2.4. Amennyiben több személy közösen okoz kárt, és így a biztosított felelőssége mással egyetemleges, a biztosító 
helytállási kötelezettsége csak a biztosított felróható magatartásának mértékéig terjed. Ha a károkozók maga-
tartása felróhatóságának arányát nem lehet megállapítani, akkor a biztosító a károkozók közrehatása arányában 
teljesít. Ha a közrehatás arányát nem lehet megállapítani, akkor a biztosító úgy teljesít, mintha a kárt a károkozók 
egyenlő arányban okozták volna.

 IX.2.5. Járadékfizetési kötelezettség esetén mind a biztosító, mind a biztosított, mind a károsult kezdeményezheti a já-
radék egyösszegű megváltását (tőkésítését). A járadék tőkésítésére csak a felek közös megegyezésével kerülhet 
sor, tehát ha a tőkésítés tényét és az egyösszegű megváltás összegét a biztosító, a biztosított és a károsult 
elfogadja. A járadék tőkésítése esetén a biztosító a járadék tőkeértékét az 1993. évi magyar női néphalandósági 
tábla és 6,25%-os technikai kamatláb figyelembevételével határozza meg.

 IX.2.6.  Amennyiben a biztosító a biztosítottal szembeni peres eljárással kapcsolatban a IX. 2.1. d) pont szerint per-, 
illetve ügyvédi költséget térített, és a bíróság – jogerős határozatában – a biztosított javára per-, illetve ügyvédi 
költséget ítél meg, úgy az ebből befolyó összeg a biztosítót illeti, a biztosító által kifizetett összeg mértékéig. 
A megtérült jogi költségeket a biztosított köteles – a megtérülést követő 15 napon belül – a biztosítónak megfi-
zetni. Amennyiben a biztosítottnak megítélt jogi költségek behajtása iránt a biztosított nem intézkedik, a biztosí-
tottal kötött engedményezési megállapodás alapján a biztosító érvényesít igényt. A biztosított köteles a biztosí-
tót igényei érvényesítésekor támogatni és a biztosító javára az engedményezési okiratot kiállítani.

 IX.3.  Kárrendezés 

 IX.3.1.  A biztosító a kárt a károkozás időpontjában a felek között hatályos biztosítási szerződés rendelkezései alapján 
rendezi.

 IX.3.2.  A biztosító a biztosítási szolgáltatást attól az időponttól számított 30 napon belül teljesíti, amikor a kártérítési 
igény elbírálásához szükséges valamennyi irat rendelkezésre áll. 

 IX.3.3.  A károsult kártérítési igényének a biztosított által történt elismerése, teljesítése és az azzal kapcsolatos egyezsé-
ge a biztosítóval szemben akkor hatályos, ha ahhoz a biztosító előzetesen hozzájárult vagy azt utólag tudomásul 
vette, a biztosított bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított kép-
viseletéről gondoskodott vagy ezekről lemondott.

 IX.3.4.  Ha a biztosító a károsulttal történt megegyezéssel vagy egyéb módon a kárt rendezni tudja, azonban az ügy 
lezárása a biztosított ellenállása, a kártérítési igény megalapozatlan vitatása miatt meghiúsul, a biztosító 
a fizetendő biztosítási szolgáltatást a károsult részére rendelkezésre tartja mindaddig, amíg a biztosított 
nem rendelkezik, illetve az ügy el nem évül. A biztosított alaptalan vitatása miatt felmerülő többletkár, költ-
ség és kamat a biztosítottat terheli, ezen költségek megfizetésére a biztosító nem köteles. 
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 IX.3.5.  A biztosító a IX. 2.1. a), b), c) és e) pontjában meghatározott biztosítási szolgáltatást csak a károsultnak teljesít-
heti. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító neki teljesítsen, amennyiben a károsult követelését 
ő egyenlítette ki. 

 IX.4.  Önrészesedés 

A biztosítási szerződésben (biztosítási ajánlaton) feltüntetésre kerülő, abszolút összegben, százalékban vagy 
e kettő kombinációjában meghatározott mértékű önrészesedés a biztosítási szolgáltatás azon része, amelyet 
a biztosított minden biztosítási esemény kapcsán önmaga visel. A biztosító az önrészesedésnek megfelelő ösz-
szeget a IX. 2.1. a)-f) pont szerinti biztosítási szolgáltatás teljes összegéből vonja le.

 X.  KIZÁRÁSOK A KOCKÁZATVISELÉS KÖRÉBŐL

  Nem fedezi a biztosítás

 1.  a biztosított saját kárát és a biztosított Ptk. 8:1.§ 2) pontjában felsorolt hozzátartozóinak okozott károkat; 

  A biztosított jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek képviselője, valamint a biztosított cse-
lekvőképtelen és cselekvőképességükben részlegesen korlátozott személyek törvényes képviselője és 
annak hozzátartozója a biztosítottal és annak hozzátartozójával azonos elbírálás alá esik;

 2.  ha a biztosított jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, akkor a tulajdonosainak okozott 
kárt a tulajdon százalékos arányában;

 3.  a biztosított tulajdonában lévő jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezetnek oko-
zott kárt a tulajdon százalékos arányában;

 4.  több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okozott kárát;

 5.  azt a kárt, amelyért a biztosított nem a szerződésben meghatározott minőségében felel;

 6.  azt a  kárt, amely a  biztosított jogszabályban meghatározott felelősségénél szigorúbb, szerződésben 
vagy egyoldalú nyilatkozatban vállalt helytállási kötelezettségen alapul;

 7.  az elmaradt vagyoni előnyt;

 8. az összeférhetetlenségre vonatkozó előírások megszegésével okozott kárt;

 9. jogszabály vagy szerződés alapján a biztosítottra vagy a károsultra kötelező határidő elmulasztásából 
eredő károkat. Mulasztásnak minősül a nem teljesítés, illetve a késedelmes teljesítés;

 10. ingatlanok, egyéb vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok értékének téves meghatározására visszavezet-
hető kár-térítési igényeket;

 11. tisztességtelen piaci magatartással, fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal, 
áruk és szolgáltatások megtévesztő reklámozásával, áruhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoz-
tatás hiányosságaival okozott károkat;

 12. a biztosítottnak megfizetett díjakra (pl. megbízási, vállalkozási díj) és költségek visszatérítésére vonatko-
zó igényeket;

 13. reklámtevékenységgel összefüggésben okozott károkat. 

  Jelen feltétel alkalmazása szempontjából reklámnak minősül minden olyan közlés, tájékoztatás, illetve 
megjelenítési mód, amely valamely termék, szolgáltatás, áru értékesítésének vagy más módon történő 
igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevé-
kenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;

 14.  más felelősségbiztosítással fedezett károkat;

 15. kizárólag lelki sérülés, pszichikai, mentális zavar vagy az érzelemvilág hátrányos megváltozása alapján 
előterjesztett kárigényeket, amennyiben a lelki sérülés mértéke nem éri el az egészségkárosodás szint-
jét;

 16.  értékpapír, értéktárgy, számlák, bizonylatok eltűnésével, elvesztésével, ellopásával összefüggésben ke-
letkezett károkat;

 17.  költségkeretek és hitelek túllépéséből adódó károkat;
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 18.  a háború, harci cselekmények, idegen hatalom ellenséges cselekményei, terrorcselekmények, polgár-
háború, lázadás, forradalom, tüntetés, felvonulás, sztrájk, munkahelyi rend-bontás, zavargások során 
okozott vagy ezen eseményekkel összefüggésben felmerülő károkat. 

  Jelen feltétel alkalmazása szempontjából terrorcselekménynek minősül, különösen az olyan erőszakos, 
erőszakkal fenyegető, az emberi életre, a materiális, immateriális javakra vagy az infrastruktúrára veszé-
lyes cselekmény, amely vagy politikai, vallási, ideológiai, etnikai célok mellett foglal állást vagy valamely 
kormány befolyásolására vagy a társadalomban, illetve annak egy részében való félelemkeltésre irányul, 
illetve arra alkalmas;

 19.  azon károkat, melyeket a biztosított (vagy olyan személy, akinek a magatartásáért a magyar jogszabá-
lyok értelmében felelősséggel tartozik) bűncselekménnyel, vagy a büntető eljárási rendelkezések alapján 
lefolytatott közvetítői eljárásban létrejött egyezség alapját képező magatartással okoz (kivéve a foglal-
kozás körében elkövetett veszélyeztetéssel okozott károkat);

 20. számítógép, vagy számítógépes program hibájával, számítógépes szoftver, hardver, beépített chip vagy 
nem számítógép jellegű berendezésbe épített integrált áramkör vagy hasonló eszköz hibás dátumfelis-
merésével, számítógép vagy számítógépes hálózat védelmi rendszerének hiányával vagy elavultságával 
összefüggésben felmerülő közvetlen vagy közvetett kártérítési igényeket. Védelmi rendszernek minősül 
a tűzfal és a vírusvédelmi rendszer együttes megléte, mely rendszer program(ok)ból és hardverekből is 
felépülhet. Elavultságnak minősül, ha a rendszer három munkanapja nem volt frissítve;

 21. azon kockázatokat, károkat és követeléseket, amelyek az ENSZ, az Egyesült Királyság, az Európai Unió 
vagy az Amerikai Egyesült Államok által alkalmazott embargóba vagy ezen szervezetek, országok egyéb 
gazdasági, kereskedelmi vagy pénzügyi tiltó vagy korlátozó rendelkezéseibe ütköző magatartásból, te-
vékenységből erednek vagy azzal bármely módon összefüggésbe hozhatók.

 XI.  A BIZTOSÍTÓ MENTESÜLÉSE A BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE ALÓL

 XI.1.  A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt jogellenesen, szándé-
kos vagy súlyosan gondatlan magatartással
a)  a szerződő fél vagy a biztosított;
b)  a velük közös háztartásban élő hozzátartozójuk, üzletvezetésre jogosult tagjuk vagy a biztosított 

tevékenység folytatásához közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó munkakört betöltő alkalma-
zottjuk, tagjuk vagy megbízottjuk vagy

c)  a biztosított jogi személynek a vezető tisztségviselője, cégvezetője, vezető beosztású személy (pl. 
osztályvezető, csoportvezető, részlegvezető) vagy a biztosított tevékenység folytatásában közre-
működő tagja, munkavállalója vagy megbízottja okozta.

Jelen feltétel alkalmazása szempontjából súlyosan gondatlan magatartásnak minősül, ha 
a)  a kárért felelős személy a kárt ittas vagy bódító hatású szer hatása alatt lévő állapotban okozta és 

ez a tény a károkozásban közrehatott;
b)  a biztosított engedély nélkül vagy hatáskörének, feladatkörének túllépésével végzett tevékenysége 

során vagy a jogszabályoktól, a megrendelő írásbeli utasításaitól és feltételeitől való tudatos elté-
réssel vagy más tudatos kötelezettségszegéssel okozta a kárt;

c)  a biztosított a  jogszabályokban, egyéb kötelező rendelkezésekben megkívánt személyi és tárgyi 
feltételek hiányában folytatja tevékenységét és ez a tény a károkozásban közrehatott;

d)  a bíróság jogerős határozata, jogszabály, szerződés (pl. munkaszerződés, kollektív szerződés) vagy 
munkáltatói rendelkezés (pl. fegyelmi határozat) állapítja meg a súlyos vagy tudatos gondatlanság 
tényét.

 XI.2.  A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól, ha a XI.1. a)-c) pontban meghatározott személy 
szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartással nem tesz eleget  – a VIII. 4. és 5. pont szerinti  – 
kárenyhítési vagy kármegelőzési kötelezettségének, így különösen, ha
a)  a biztosított azonos károkozási körülményekkel visszatérően okozott kárt, és a biztosító felhívása 

ellenére a károkozási körülményt nem szüntette meg, noha az megszüntethető lett volna;
b)  a biztosítottat a biztosító vagy harmadik személy írásban a kár bekövetkezésének fennálló veszé-

lyére figyelmeztette, és a kár ezután a szükséges intézkedés hiányában következett be;
c)  káresemény bekövetkezésekor a biztosító írásban utasítást adott a kár enyhítése érdekében szük-

séges intézkedések megtételére, de a biztosított ennek nem tett eleget.

 XI.3.  Amennyiben a szerződő vagy a biztosított  – a VIII.1. és 2. pontban szabályozott  – közlésre és a változás 
bejelentésére irányuló kötelezettségeit megsérti, a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a szer-
ződő fél, vagy a biztosított bizonyítja, hogy az alábbi körülmények valamelyike fennáll:
a) a biztosító az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a szerződéskötéskor ismerte vagy
b) a szerződő és/vagy a biztosított változásbejelentési kötelezettségüket megsértették, de az elhall-

gatott vagy be nem jelentett körülmény a biztosítás tartama alatt, a biztosítási eseményt megelő-
zően a biztosító tudomására jutott és az 15 napon belül nem élt a jelen feltétel VIII. 2.3. pontban 
szabályozott szerződésmódosítási, illetve felmondási lehetőségével, vagy

c)  az elhallgatott vagy be nem jelentett körülmény nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetke-
zésében.
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 XI.4.  Amennyiben a biztosított a  – IX. 1. pontban meghatározott – kárbejelentési kötelezettségeit nem teljesíti, 
és emiatt lényeges körülmények, így pl. a biztosítási esemény bekövetkezése, annak ideje és oka, a ke-
letkezett kár mértéke és a biztosító szolgáltatását befolyásoló körülmények kideríthetetlenekké válnak, 
a biztosító kötelezettsége nem áll be.

 XII. A BIZTOSÍTÓ MEGTÉRÍTÉSI IGÉNYE

Amennyiben a biztosított más személy károkozó magatartásáért kártérítési felelősséggel tartozik, és erre te-
kintettel a biztosító biztosítási szolgáltatást teljesít, akkor a biztosítót az általa teljesített biztosítási szolgáltatás 
erejéig megtérítési igény illeti meg a károkozó személlyel szemben, kivéve, ha a károkozó személy a biztosítottal 
közös háztartásban élő hozzátartozó.

 XIII.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 XIII.1.  Elévülés

 XIII.1.1.  Jelen szerződésből eredő igények 1 év elteltével évülnek el. 

 XIII.1.2.  Az elévülési idő a következő időpontokban kezdődik:
–  a biztosítási esemény bejelentésének elmaradása esetén a biztosítási esemény bekövetkezésekor,
–  a biztosítási esemény bejelentése esetén az utolsó iratnak a biztosítóhoz történt beérkezését követő 30. 

napot követő napon,
–  a biztosítási esemény bejelentése esetén, amennyiben a biztosító által igényelt iratcsatolás vagy infor-

mációszolgáltatás elmarad, a biztosító által ennek teljesítésére meghatározott határnapot követő napon, 
határidő hiányában a felhívást tartalmazó levél keltétől számított 30. napot követő napon,

–  a szerződés hosszabb tartamára tekintettel nyújtott tartamengedmény visszakövetelése iránti igény esetén 
a szerződés megszűnésének napján,

–  egyéb esetben a követelés esedékessé válásának napján.

 XIII.2.  A Polgári Törvénykönyvtől eltérő szabályok

Tisztelt Ügyfeleink figyelmét külön is felhívjuk a  jelen biztosítási szerződési feltétel azon szabályaira, 
melyek a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseitől lényegesen eltérnek. A nyomatékos figyelem-
felhívás érdekében ezen rendelkezéseket jelen fejezetben összefoglaltuk.

Jelen fejezet nem tartalmazza a Szakmai felelősségbiztosítási feltételek azon – a biztosító által alkal-
mazott korábbi általános szerződési feltételtől eltérő  – rendelkezéseit, melyek módosítására a 2014. 
március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek történő megfelelés 
érdekében került sor.

 XIII.2.1. Ajánlattól eltérő kötvény kifogásolásának határideje
Jelen feltétel IV.1.3. pontja a Ptk. 6:443. § (2) bekezdése szerinti rendelkezést pontosította azzal, hogy a szerző-
dő késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül jogosult kifogásolni, amennyiben az ajánlatára a biztosító az 
ajánlattól eltérő tartalmú kötvényt állít ki.

 XIII.2.2.  A biztosítási szerződés létrejötte a biztosító ráutaló magatartásával
Jelen feltétel IV.1.4. pontja alapján – eltérően a Ptk. 6:444. §-ától – a biztosítási szerződés akkor is létrejön a biz-
tosító ráutaló magatartásával, amennyiben a szerződő nem minősül fogyasztónak.

 XIII.2.3.  A biztosítási időszak határozott idejű szerződések esetében
A Ptk. 6:447. § (2) bekezdésétől eltérően, jelen feltétel IV.3.2. pontja alapján, határozott tartamú szerződések 
esetén – a biztosítási szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a biztosítási időszak a szerződés teljes tartama.

 XIII.2.4.  A fedezetfeltöltés jogának kizárása
Jelen feltétel VI.1.2. pontja szerint – eltérően a Ptk. 6:461. §-ától  – a szerződő feleket nem illeti meg a fedezet-
feltöltés joga, azaz az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett ösz-
szeggel csökkentett biztosítási összeggel marad hatályban a biztosítási szerződés a folyó biztosítási időszakra, 
a szerződő nem jogosult a biztosítási díj megfelelő kiegészítésével a biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási 
összeget eredeti értékére emelni.

 XIII.2.5. A biztosítási szolgáltatás egyoldalú leszállítási jogának kikötése a díjszámítás alapját  
képező adatokra vonatkozó közlési és változásbejelentési kötelezettség megsértése esetén

  Amennyiben szerződő a közlési és változásbejelentési kötelezettségét azzal sérti meg, hogy a biztosítási díj 
számításához helytelen adatokat szolgáltat vagy nem tesz eleget a díjszámítás alapját képező adatok változá-
sára vonatkozó bejelentési kötelezettségének, abban az esetben káresemény bekövetkeztekor – jelen feltétel 
VII.5.1.3. pontja alapján, eltérően a Ptk. 6:446. §-ától – a biztosító csak a megállapított kár akkora részének a 
térítésére köteles, amekkora része a befizetett díj annak a díjnak, amelyet a szerződő helyes adatszolgáltatása 
esetén fel kellett volna számolni.



 15

 XIII.2.6. A díjfizetési kötelezettség elmulasztásának következményei
Jelen feltétel VII.6.1. pontja alapján – eltérően a Ptk. 6:449. §-ától – a biztosítási szerződés – póthatáridő tűzése 
nélkül – a biztosítási díj esedékességétől számított 60. nap elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat 
nem fizették meg és a szerződő halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem 
érvényesítette. Amennyiben a szerződő az esedékes díjat teljes egészében nem, azonban annak valamely ré-
szét megfizette és az így díjjal fedezett időszak az esedékességet követő 60. napot követő időpontra esik, úgy 
a szerződés a díjrendezettség utolsó napjával szűnik meg.  
A biztosító a szerződés megszűnését és a bírósági út igénybevételének határidejét további 30 nappal meghosz-
szabbíthatja, ha a biztosítási díj esedékességétől számított 60 nap eltelte előtt ennek a körülménynek a közlé-
sével a szerződőt a fizetésre írásban felszólítja. Amennyiben a szerződő a díjfizetéssel késedelembe esik, és 
a  biztosító a  díj bírósági úton történő érvényesítését kezdeményezi, úgy az adott biztosítási időszak végéig 
számított díj egyösszegben esedékessé válik.

 XIII.2.7. Biztosítási esemény bejelentése 
A Ptk. 6:471. §-ától eltérően a biztosítottnak nem csak írásban van lehetősége a kár bejelentésére, hanem jelen 
feltétel IX.1.1. pontjában meghatározott egyéb kárbejelentési módokon is.

 XIII.2.8. Biztosított jogi képviseleti költségeit és a késedelmi kamatot a biztosítási összeg  
erejéig fedezi a biztosítás
A Ptk. 6:470. § (3) bekezdésétől eltérően  – jelen feltétel IX.2.1. és IX.2.2. pontja szerint  – a károkozó biztosí-
tottat terhelő jogi képviseleti költségeket és a kamatokat akkor is a biztosítási eseményenkénti és a biztosítási 
időszakra szóló biztosítási összeg erejéig, legfeljebb annak mértékéig téríti a biztosító, amennyiben ezek a kár-
térítési összeggel együtt a biztosítási összeget meghaladják.

 XIII.2.9. A biztosító mentesülésének korlátozása
A Ptk. 6:464. § (1) bekezdésétől eltérően – jelen feltétel XI.1. pontja szerint – a biztosító a károkozó biztosított 
súlyos gondatlanságának kizárólag a szerződésben megállapított eseteiben mentesül szolgáltatási kötelezett-
sége alól.

 XIII.2.10. Az elévülési időszak időtartama
Jelen feltétel elévülésre vonatkozó előírása eltér a Ptk. 6:22. § (1) bekezdésében meghatározott általános 5 
éves elévülési időtől. Jelen szerződésből eredő igények  – jelen feltétel XIII.1.1. pontja szerint – 1 év elteltével 
évülnek el.

 XIII.3. 2014. március 15. előtt tett biztosítási ajánlat alapján létrejött szerződés módosítása

A 2014. március 15. előtt tett biztosítási ajánlat alapján létrejött biztosítási szerződés – módosító biztosítási 
ajánlattal történő – módosítása esetén szerződő felek megállapodnak, hogy a biztosítási szerződést teljes egé-
szében a 2014. március 15-ével hatályba lépett Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálya alá 
helyezik.



16 

Külön feltételek

A biztosítási védelem csak abban az esetben terjed ki a külön feltételekben vállalt kockázatokra, ha az ajánlaton 
ezt a szerződő megjelölte és a biztosító azt elfogadta. Ha a külön feltétel eltérően nem rendelkezik, a külön fel-
tételben vállalt kockázatokra a feltétel egyéb rendelkezései az irányadók.

 380. SZ.  TÁRSASHÁZKEZELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül
–  a közös képviseleti tevékenység és
–  a társasház-kezelői tevékenység.

 2.  Jelen külön feltétel alapján megkötött felelősségbiztosítási szerződés keretében a feltétel III. fejezetén túlmenő-
en – a jelen külön feltételben megállapított mértékben és feltételek szerint – megtéríti biztosító a biztosított által 
nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit 
ért azon személyi sérüléses és dologi károkat, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint 
kártérítési felelősséggel tartozik.

 3.  Jelen külön feltétel alapján nem fedezi a biztosítás:
a)  a  szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (pl.: kötbér), bírságot, pénzbüntetést, valamint 

egyéb büntető jellegű költségeket, valamint a károkozó ezzel kapcsolatos képviseleti költségeit;
b)  a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és a  kötelező vízi jármű-felelősségbiztosítás szabályai 

alapján térülő károkat;
c)  lassú, folyamatos állagromlással okozott dologi károkat, melyek zaj, rázkódás, rezgés, szag füst, 

kormozódás, korrózió, gőz vagy egyéb hasonló hatások következtében állnak elő;
d)  azt a kárt, amely azbeszt alkalmazásából vagy felhasználásából ered;
e)  a penészesedés és gombásodás által okozott károkat;
f)  környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott károkat;
g)  a biztosítottat, mint munkáltatót a Munka Törvénykönyve alapján terhelő kártérítési kötelezettsé-

get, továbbá a biztosított megbízottjának, alvállalkozójának okozott károkat;
h)  a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként 

kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban keletkezett károkat;
i)  tárgyak elvesztéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségeket;
j)  a biztosítottat terhelő azokat a kártérítési kötelezettségeket, melyek a biztosított alvállalkozójának 

a tevékenységéből erednek;
k)  a gépjárművekben okozott károkat
l)  a közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok megszegéséből, a közgyűlés késedelmes összehí-

vásából, összehívásának elmulasztásából származó károkat;
m)  a pénzkezeléssel összefüggésben elkövetett szabályszegésekkel okozott károkat (pl. házipénztári 

pénzkezelés, számviteli és pénzügyi bizonylatok nyilvántartása, kezelése, bankszámlaforgalommal 
kapcsolatos jogsértések);

n)  biztosítási szerződések (pl. épület vagyonbiztosítása) késedelmes megkötéséből, megkötésének 
elmulasztásából, illetve biztosítási szerződések megszűnésével, megszüntetésével összefüggés-
ben felmerülő károkat.

 4.  Jelen külön feltétel értelmében 
a)  közös képviseleti tevékenységnek minősül a  társasházi közösség (lakásszövetkezet) ügyeinek vitelével 

kapcsolatos tevékenység, így különösen
–  a közgyűlési határozatok előkészítése és végrehajtása,
–  az épület fenntartásának biztosítása érdekében szükséges intézkedések megtétele,
–  a tulajdonostársakat terhelő fizetési kötelezettségek (pl. közös költség) érvényesítése.

b)  társasház-kezelői tevékenység
–  a társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatkészítés az épület fenn-

tartására vonatkozóan,
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–  a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint az üzemeltetési és karbantar-
tási feladatok szervezése, irányítása és a tervezett felújítások ellenőrzése,

–  megbízási szerződés alapján javaslatok kidolgozása a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú 
épületrészek hasznosítása kérdéseiben.

 5.  Az SZFF X. fejezetének 7. pontja a jelen külön feltétel által fedezetbe vont személyi sérüléses károkra nem vo-
natkozik.

 381. SZ.  HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység.

  Jelen feltétel alkalmazásában hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység: a  közbeszerzési eljárás előké-
szítése és lefolytatása során, a közbeszerzési szakértelmet biztosító tanácsadási tevékenység.

 2. Jelen külön feltétel alapján biztosított a biztosítási ajánlaton (biztosítási kötvényen, fedezetigazoláson) feltüntetett
– hivatalos közbeszerzési tanácsadó természetes személy,
– hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet.

  Jelen külön feltétel értelmében
a) hivatalos közbeszerzési tanácsadó természetes személy: az a természetes személy, aki felsőfokú vég-

zettséggel és legalább hároméves jogszebály szerint igazolt közbeszerzési gyakorlattal vagy állam által 
elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel és legalább kétéves jogszabály szerint igazolt közbeszer-
zési gyakorlattal rendelkezik és a Közbeszerzési Hatóság felvette a hivatalos közbeszerzési tanácsadók 
névjegyzékébe;

b) hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet: az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
jogképes szervezet, amelynek a tevékenységében közreműködő tagja, munkavállalója, illetve polgári jogi 
jogviszony alapján a javára tevékenykedő természetes személy szerepel a hivatalos közbeszerzési tanács-
adók névjegyzékében és amelyet a Közbeszerzési Hatóság felvett a hivatlos közbeszerzési tanácsadók 
névjegyzékébe.

 3. A biztosító vállalja, hogy – a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat 
olyan tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyet
– a biztosított hivatalos közbeszerzési tanácsadó,
– a biztosított hivatalos közbeszerzési tanácsadóval munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló, 

a biztosított tevékenységet folytató személy,
  a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységre irányadó szakmai szabályok megszegése folytán okoz, és 

amely kárért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

  Jelen feltételben foglaltak szerint fedezetet nyújt a biztosítás a Közbeszerzési Döntőbizottság által jogerősen 
kiszabott olyan bírságok megtérítésére, melyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

 4. Az SZFF VII.6.3. pontjától eltérően, a biztosítási szerződés megszűnéséről a biztosító – a szerződés megszűné-
sét követő 15 napon belül – írásban tájékoztatja a szerződőt, a biztosítottat és a Közbeszerzési Hatóságot.

  Ha a felelősségbiztosítási szerződés bármely okból megszűnik, a biztosított – amennyiben továbbra is hivatalos 
közbeszerzési tanácsadóként gyakorolni kívánja tevékenységét – köteles azt 5 napon belül bejelenteni a Közbe-
szerzési Hatóságnak, egyúttal bemutatva az új felelősségbiztosítási szerződést.

 382. SZ.  SZAKFORDÍTÓK, TOLMÁCSOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül a szakfordítói és tolmácsolási tevékenység.
Jelen külön feltétel szempontjából:
a)  szakfordítói tevékenység: a szakfordítás és a nyelvi lektorálás;
b)  tolmácsolási tevékenység: a szinkrontolmácsolás és a konszekutív tolmácsolás.
c)  nem minősül biztosított tevékenységnek a szövegszerkesztés és a kiadványszerkesztés.

 2.  Jelen külön feltétel alapján nem fedezi a biztosítás:
a)  a biztosított tevékenységével kapcsolatos reklámokból eredő károkat;
b)  a hitelesítésből eredő károkat;
c)  a hibás szolgáltatás biztosított általi újbóli elvégzésével vagy a hiba kijavításával kapcsolatos költ-

ségeket.
d) Magyarországon kívül okozott és érvényesített károk esetében a büntető jellegű kártérítésre, vala-

mint azon kártérítési kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a biztosítót a kár felmérésében, 
rendezésében, a jogalap tisztázásában vagy egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos – kötelezett-
ségének teljesítésében a külföldi állam akadályozza.

 3.  Az SZFF V.1. pontjától eltérően a biztosító kockázatviselése Európa területén okozott és érvényesített károkra 
terjed ki. A Magyarország területén kívül okozott és érvényesített károk esetében a biztosítási eseményenkénti 
biztosítási összeg csökken a biztosító azon költségeivel, melyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása 
vagy egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos – kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel.
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 383. SZ.  ÖNÁLLÓ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenység az önálló bírósági végrehajtói tevékenység.

 2.  Jelen külön feltétel alapján biztosított
–  az önálló bírósági végrehajtó,
–  az önálló bírósági végrehajtó helyettesítésére tartós helyettesként kirendelt végrehajtó-helyettes, aki a ha-

tályos jogszabályok alapján a biztosított tevékenység folytatására jogosult.

 3.  A biztosító vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítot-
tat olyan tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyet
–  a biztosított,
–  a biztosítottal munkaviszonyban álló végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt a tevékenységére irányadó fog-

lalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

 4.  Az SZFF X. fejezetében felsoroltakon kívül nem fedezi a biztosítás, amennyiben a biztosított nem – a jog-
szabályban meghatározott – végrehajtói tevékenység folytatásával összefüggésben okoz kárt.

 5.  A SZFF X. fejezetének 7. és 9. pontja az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre nem vonatkozik.

 384. SZ.  BIZTOSÍTÁSI ALKUSZOK, SZAKTANÁCSADÓK ÉS TÖBBES BIZTOSÍTÁSI 
ÜGYNÖKÖK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel keretében – az ajánlaton feltüntetettek szerint – biztosított tevékenységek:
–  biztosítási alkusz és többes biztosítási ügynök által végzett biztosításközvetítői tevékenység;
–  biztosítási szaktanácsadói tevékenység.

 2.  Jelen külön feltétel alapján biztosított a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (továbbiakban: felügyelet) 
engedélye alapján

 2.1.  biztosítási alkuszi tevékenységet folytató gazdasági társaság és biztosítási alkuszi fióktelep;

 2.2.  biztosítási szaktanácsadói tevékenységet folytató természetes személy, gazdasági társaság, biztosítási szakta-
nácsadói fióktelep;

 2.3. többes biztosítási ügynöki tevékenységet folytató gazdasági társaság, többes biztosítási ügynöki fióktelep.

 3.  Jelen külön feltétel értelmében

 3.1.  biztosításközvetítői tevékenység: biztosítási szerződés létrehozására közvetlenül irányuló rendszeres üzletszerű 
tevékenység.

 3.2.  biztosítási szaktanácsadói tevékenység: megbízási szerződés alapján, díj ellenében, biztosítási tevékenységgel 
összefüggő szaktanácsadás.

 3.3.  ügyfélnek minősül a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult 
más személy.

 4.  Az SZFF V. 1. eltérően a biztosító kockázatviselése az Európai Unió területén okozott károkra terjed ki.

 5.  Az SZFF X. fejezetében felsoroltakon kívül nem fedezi a biztosítás:
a)  a számítógép vagy számítógépes hálózat védelmi rendszerének hiányával vagy elavultságával ösz-

szefüggésben felmerülő kártérítési igényeket. Védelmi rendszernek minősül a tűzfal és a vírusvé-
delmi rendszer együttes megléte, mely rendszer program(ok)ból és hardver(ek)ből is fölépülhet. 
Elavultságnak minősül, ha a rendszer három munkanapja nem volt frissítve;

b)  az elmaradt vagyoni előnyből eredő kárt, kivéve a magánszemély munkaviszonyából eredő jövede-
lem, illetve baleseti járadék vagy tartást pótló járadék kieséséből származik (SZFF X. 7. pontjától 
eltérően).

 6.  Jelen külön feltétel alapján a biztosítási alkusz, szaktanácsadó és a többes biztosítási ügynök tevékenységére 
az SZFF X. fejezet 9. és 20. pontja nem vonatkozik.

 7.  Az SZFF VII.6.3. pontjától eltérően, a biztosítási szerződés megszűnéséről a biztosító írásban tájékoztatja a szer-
ződőt (biztosítottat) a szerződés megszűnését követő 15 napon belül.
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 385. SZ.  HIVATALI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

 1.  Jelen külön feltétel szempontjából biztosítási eseménynek tekintendő az SZFF II.1. pontjától eltérően az olyan 
kártérítési igény keletkezése, amelyet a szerződés biztosítottjával szemben, a biztosított közhatalom gyakorlá-
sára feljogosított munkavállalója e tevékenysége során kifejtett szervező-intézkedő tevékenysége, illetve mu-
lasztása miatt a Polgári Törvénykönyv közhatalom gyakorlásával okozott kárért való felelősségre irányadó ren-
delkezései alapján érvényesítenek.

 2.  Biztosítási eseménynek kizárólag az olyan – államigazgatási jogkörben történő – károkozás minősül, mely ren-
des jogorvoslattal nem hárítható el, illetve ezen jogorvoslatot a károsult kimerítette.

 3.  Az SZFF X. fejezetében felsoroltakon kívül nem fedezi a biztosítás:
a)  az államhatalom erőszakos cselekedeteivel összefüggő károkat,
b)  a biztosított felügyelete, vezetése, irányítása alatt álló jogi személyeknek, illetve jogi személyiség 

nélküli szervezeteknek okozott károkat,
c)  a képviselőtestület működésével összefüggésben keletkezett károkat,
d)  a biztosított által törvénysértően kiszabott bírságot, pótlékot és egyéb pénzbüntetést,
e)  az ügyfélnek visszafizetendő eljárási díjat.

 4.  Jelen külön feltételre nem vonatkozik az SZFF X. 9. pontja.

 386. SZ.  VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenység a veszélyes áru biztonságos szállításával kapcsolatos ta-
nácsadás.

 2.  Jelen külön feltétel alapján megkötött felelősségbiztosítási szerződés keretében a feltétel III. fejezetén túlmenő-
en – a jelen külön feltételben megállapított mértékben és feltételek szerint – megtéríti a biztosító a biztosított által 
nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében okozott azon személysérüléses és 
dologi károkat, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

 3.  Az SZFF X. fejezetében felsoroltakon kívül nem fedezi a biztosítás:
a)  szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (pl.: kötbér); a biztosítottra kiszabott bírságot, pénz-

büntetést, valamint egyéb büntető jellegű költségeket, valamint a károkozó ezzel kapcsolatos kép-
viseleti költségeit;

b)  a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás és a  kötelező vízi jármű-felelősségbiztosítás szabályai 
alapján térülő károkat; a gépjárművekben okozott károkat;

c)  lassú, folyamatos állagromlással okozott dologi károkat, melyek zaj, rázkódás, rezgés, szag, füst, kor-
mozódás, korrózió, gőz vagy egyéb hasonló hatások következtében állnak elő;

d)  azt a kárt, amely azbeszt alkalmazásából vagy felhasználásából ered;
e)  a penészesedés és gombásodás által okozott károkat;
f)  a biztosítottat, mint munkáltatót a Munka Törvénykönyve alapján terhelő kártérítési kötelezettsé-

get, továbbá a biztosított megbízottjának, alvállalkozójának okozott károkat;
g) szavatosság alapján fennálló kötelezettségek teljesítését és az azzal összefüggésben felmerülő 

költségeket és egyéb kiadásokat (a hibás szolgáltatás kijavításával, újbóli teljesítésével kapcsolat-
ban felmerülő költségek és egyéb kiadások);

h)  a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérel, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként 
kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban keletkezett károkat;

i)  tárgyak elvesztéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő kártérítési kötelezettségeket;
j)  a biztosítottat terhelő azokra a kártérítési kötelezettségeket, melyek a biztosított alvállalkozójának 

a tevékenységéből erednek.
k)  Magyarországon kívül okozott és érvényesített károk esetében a büntető jellegű kártérítést, vala-

mint azon kártérítési kötelezettség teljesítését, mely tekintetében a biztosítót a kár felmérésében, 
rendezésében, a jogalap tisztázásában vagy egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos – kötelezett-
ségének teljesítésében a külföldi állam akadályozza.

 4.  Az SZFF V.1. pontjától eltérően a biztosító kockázatviselése Európa területén okozott és érvényesített károkra 
terjed ki. A Magyarország területén kívül okozott és érvényesített károk esetében a biztosítási eseményenkénti 
biztosítási összeg csökken a biztosító azon költségeivel, melyek a kár felmérése, rendezése, a jogalap tisztázása 
vagy egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos – kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel.

 5. Az SZFF X. fejezetének 7. pontja a jelen külön feltétel által fedezetbe vont személyi sérüléses károkra nem vo-
natkozik.
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 387. SZ.  KÖZJEGYZŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül a közjegyzői tevékenység.

 2.  Jelen külön feltétel alapján biztosított:
a)  a közjegyző,
b)  a közjegyző helyettesítésére kirendelt közjegyzőhelyettes, nyugalmazott közjegyző.

 3.  Jelen külön feltétel alapján a III. fejezet 1. pontjában foglalt munkaviszonyban állónak minősül a közjegyzőhelyettes 
és a közjegyzőjelelölt.

 4.  Jelen külön feltétel alapján a közjegyzői tevékenységre az SZFF X. fejezet 7. és 9. pontja nem vonatkozik.

 388. SZ.  FÜGGETLEN PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

 1.  Jelen külön feltétel keretében biztosított tevékenység független közvetítőként pénzügyi szolgáltatás közvetítése.
Független közvetítői tevékenységet folytat, aki a pénzügyi szolgáltatás közvetítését
a)  kiemelt közvetítői tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása 

vonatkozásában (továbbiakban: többes kiemelt közvetítő),
b)  ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatko-

zásában (továbbiakban: többes ügynök), vagy
c)  alkuszi tevékenységként (továbbiakban: alkusz)
végzi.

 2.  Jelen külön feltétel alapján biztosított a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (továbbiakban: felügyelet) 
engedélye alapján
a)  többes kiemelt közvetítői,
b)  többes ügynöki, vagy
c)  alkuszi
tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó.

Jelen külön feltétel értelmében
a)  többes kiemelt közvetítői tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján, 

a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára, pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgál-
tatás nyújtásának, szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, 
ideértve a pénzügyi intézmény nevében, javára és kockázatára történő kötelezettségvállalást vagy a szer-
ződés megkötését is;

b)  ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött meg-bízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elő-
segítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezett-
séget nem vállalnak, szerződést nem kötnek;

c)  alkuszi tevékenység: pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyféllel kötött megbízási szerző-
dés alapján és nevében pénzügyi intézménnyel történő pénzügyi szolgáltatási szerződés kiválasztására, 
megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amely nem terjed ki az ügyfél nevében, javára történő 
kockázatvállalásra.

 3.  Az SZFF V.2. pontjától eltérően a biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, 
bekövetkezett és legkésőbb a szerződés megszűnésének napjától számított 90 napon belül a biztosító-
nak bejelentett biztosítási eseményeknek minősülő kárigényekre terjed ki.

 4.  Az SZFF X. fejezetében felsoroltakon kívül nem fedezi a biztosítás a biztosított (vagy olyan személy, aki-
nek a magatartásáért a biztosított felelős) által szándékosan okozott kárt.

 5.  Jelen külön feltétel alapján a biztosított tevékenységére az SZFF X. fejezet 9. és 20. pontja nem vonatkozik.

 389. SZ.  ÜGYVÉDEK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül az ügyvédi tevékenység.
Nem minősül biztosított tevékenységnek
–  az adótanácsadás, társadalombiztosítási tanácsadás, a pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás
–  a lobbitevékenység és a székhely szolgáltatás,
–  az ingatlanközvetítési tevékenységen belül az értékbecslés.

 2.  Jelen külön feltétel alapján biztosított az a – biztosítási ajánlaton feltüntetett –
–  ügyvéd,
–  ügyvédi iroda
aki a hatályos jogszabályok szerint ügyvédi tevékenység folytatására jogosult.
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Jelen külön feltétel alapján nem minősül biztosítottnak
–  az európai közösségi jogász,
–  külföldi jogi tanácsadó.

 3.  Nem fedezi a biztosítás – az SZFF X. fejezetében felsorolt eseteken kívül –
a)  az ügyvédi megbízás (meghatalmazás) túllépésével keletkezett károkat;
b)  pénz, értékpapír vagy értéktárgyak eltűnéséből, elhagyásából, megsemmisüléséből eredő károkat, 

kivéve ha a biztosított letétbe átvett pénzzel, értékpapírral, értéktárggyal azért nem tud elszámolni, 
mert azt a jogügyletben szereplő másik fél (kedvezményezett) részére jogosulatlanul (pl. tévedésből, 
megtévesztésből, figyelmetlenségből) adta (fizette) ki;

c)  adókra, járulékokra vonatkozó téves tanácsadásból származó károkat;
d)  szóbeli jogi tanácsadásból, illetve tényvázlat felvételének hiányából származó károkat.

Az SZFF X. fejezetének 7. és 9. pontjában meghatározott kizárások jelen külön feltétel tekintetében nem alkal-
mazandók.

 4.  Az SZFF IX.2.1. d) pontjától eltérően a biztosító nem téríti meg a biztosított képviseletét ellátó ügyvéd munkadíját 
és készkiadásait.

 480. SZ.  SZABADALMI ÜGYVIVŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül a szabadalmi ügyvivői tevékenység.
Jelen feltétel értelmében szabadalmi ügyvivői tevékenység: szellemi tulajdonvédelmi (iparjogvédelmi) ügyekben 
megbízás vagy kirendelés alapján az ügyfelek képviselete bíróságok és hatóságok előtt, beadványok, szerződé-
sek, okiratok készítése, kutatások végzése, szakvélemény, tanács és tájékoztatás nyújtása.

 2.  Jelen külön feltétel alapján biztosított az a – biztosítási ajánlaton feltüntetett –
–  egyéni szabadalmi ügyvivő,
–  szabadalmi ügyvivői iroda,
–  szabadalmi ügyvivői társaság
aki a hatályos jogszabályok szerint a szabadalmi ügyvivői tevékenység folytatására jogosult.

 3.  A biztosító vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítot-
tat olyan tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyet
–  a biztosított
–  a biztosítottal munkaviszonyban vagy tagsági jogviszonyban álló szabadalmi ügyvivő vagy szabadalmi 

ügyvivőjelölt
a szabadalmi ügyvivői tevékenységre irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért 
a biztosított a magyar polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

 4.  Nem fedezi a biztosítás – az SZFF X. fejezetében felsorolt eseteken kívül a szóbeli tanácsadásból, illetve 
tényvázlat felvételének hiányából származó károkat.

Az SZFF X. fejezetének 7., 9. és 20. pontjában meghatározott kizárások jelen külön feltétel tekintetében nem 
alkalmazandók.

 481. SZ. FELSZÁMOLÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül gazdálkodó szervezet felszámolójaként, vagyon-
kezelőjeként vagy végelszámolójaként, a csődeljárásra, felszámolási eljárásra és végelszámolási eljárásra vo-
natkozó hatályos jogszabályok alapján végzett szakmai tevékenység.

 2.  Jelen külön feltétel alapján biztosított az a – biztosítási ajánlaton feltüntetett – gazdasági társaság, amely a fel-
számolók névjegyzékében szerepel.

 3.  Nem fedezi a biztosítás – az SZFF X. fejezetében felsorolt eseteken kívül –
a)  azt a kártérítési kötelezettséget, mely a biztosítottat, mint gazdasági társaság vezető tisztségvise-

lőjét, felügyelő bizottsági tagját a Polgári Törvénykönyv gazdasági társaságokra vonatkozó rendel-
kezései alapján, vezető állású munkavállalóját a Munka Törvénykönyvére vonatkozó törvény alap-
ján a társasággal szemben terheli;

b)  munkaszerződések jogellenes megszüntetésével kapcsolatban felmerülő kártérítési igényeket;
c)  azokat a kártérítési igényeket, melyek biztosítási szerződések megkötésének elmulasztására, biz-

tosítási szerződések megszüntetésére, díjnemfizetéssel történő megszűnésére vezethetők vissza.

Az SZFF X. fejezetének 7. és 9. pontjában meghatározott kizárások jelen külön feltétel tekintetében nem alkal-
mazandók.
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 482. SZ.  IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül az igazságügyi szakértői tevékenység.

  Jelen feltétel alkalmazása szempontjából igazságügyi szakértői tevékenységnek minősül: hatóság kirendelése 
vagy megbízási szerződés alapján valamely szakkérdésben írásbeli szakvélemény készítése.

 2.  Jelen külön feltétel alapján biztosítottnak minősül az a
a)  természetes személy, aki az igazságügyi szakértői kamara tagja és az Igazságügyi Miniszté rium az igaz-

ságügyi szakértői névjegyzékbe felvette;
b)  gazdasági társaság, melyet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az igazságügyi szakértői név-

jegyzékbe felvett;
c)  igazságügyi szakértői intézmény.

Az igazságügyi szakértő természetes személy és gazdasági társaság csak azon a szakterületen biztosított, me-
lyen az igazságügyi szakértői névjegyzékben szerepel.

 3.  Az SZFF III. fejezettől eltérően a biztosító vállalja, hogy – a jelen feltételben megállapított mértékben és feltételek 
szerint – mentesíti a biztosítottat olyan károk (személyi sérüléses, dologi károk és tisztán vagyoni károk) megté-
rítése alól, melyet
–  a biztosított
–  a biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (pl. megbízási, vállal-

kozási jogviszonyban) álló, a biztosított tevékenységet folytató személy, tevékenységére irányadó foglal-
kozási szabályok megszegése folytán – hibás szakvélemény készítésével – okoz, és amelyért a biztosított 
kártérítési felelősséggel tartozik.

 4.  Nem fedezi a biztosítás – az SZFF X. fejezetében felsorolt eseteken kívül – a szakvélemény elkészítésé-
hez szükséges szakértői vizsgálat során a vizsgálat tárgyában keletkezett károkat, kivéve a szakértői 
vizsgálat alanyának okozott személyi sérüléses károkat.

 5. Az SZFF X. fejezetének 7. pontja a jelen külön feltétel által fedezetbe vont személyi sérüléses károkra nem vo-
natkozik.

 483. SZ.  ÜZLETVITELI TANÁCSADÁS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül az üzletviteli tanácsadás.
Jelen külön feltétel értelmében üzletviteli tanácsadásnak minősül – megbízási szerződés alapján – üzleti vállalko-
zások és egyéb szervezetek folyamatainak, tevékenységeinek, szervezeti felépítésének átvilágítása, dokumen-
tálása, elemzése és ezek átalakítására, optimalizálására vonatkozó tanácsadás az alábbi területeken:
–  társasági stratégia és szervezeti tervezés,
–  üzleti folyamat áttervezése,
–  vezetés korszerűsítése,
–  marketingpolitika, humánerőforrás-politika, bér – és nyugdíjazási stratégia kialakítása és tervezése,
–  PR és kommunikáció területén nyújtott tanácsadás,
–  termelés ütemezése és ellenőrzés tervezése.

Nem minősül biztosított tevékenységnek
–  a jogi tanácsadás
–  befektetési-, hitel-, biztosítási – és adótanácsadás, könyvvizsgálat és könyvviteli szolgáltatási tevé-

kenység keretében történő tanácsadás,
–  piac – és közvéleménykutatás
–  számítógépes szoftver tervezése és fejlesztése
–  mérnöki, műszaki tanácsadás
–  ingatlanügylettel, ingatlanforgalmazással, -beruházással, ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos tanács-

adás.

 2.  Jelen külön feltétel alapján a biztosítási védelem kizárólag a biztosított és megbízója (ügyfele) között, írásban 
létrejött megbízási szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével, kötelezettségek teljesítésével, illetve 
ezek elmulasztásával, hibás teljesítésével összefüggésben okozott károkra terjed ki.

 3.  Nem fedezi a biztosítás – az SZFF X. fejezetében felsorolt eseteken kívül –
a)  a szóbeli tanácsadásból származó károkat;
b)  szerzői és szabadalmi jogok, üzleti titok megsértéséből, elektronikus rendszer vagy program jogta-

lan használatából eredő károkat,
c)  azokat a károkat, melyek közvetlenül vagy közvetve hasadó anyagok robbanásához nukleáris reak-

cióhoz, nukleáris anyagokhoz kapcsolódnak,
d)  azokat a károkat, melyek közvetlenül vagy közvetve környezetveszélyeztető tevékenységgel, kör-

nyezeti károsodással állnak összefüggésben,
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e)  gazdasági társaság vagy egyéb szervezet más gazdasági (társasági) formába történő átalakulásá-
ra, társaság tőkéjének felemelésére, leszállítására, részvény vagy egyéb értékpapír kibocsátására, 
vásárlására vonatkozó tanácsokból eredő károkat,

f)  a munkavállalók, vezető tisztségviselők, szerződő partnerek személy szerinti kiválasztására vonat-
kozó tanácsadásból származó károkat.

 484. SZ.  FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓK 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

 1.  Jelen külön feltétel alapján biztosított tevékenységnek minősül a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység.

  Jelen feltétel alkalmazásában közbeszerzési tanácsadói tevékenység: 
  mindazon tevékenységek összessége, amely a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával valamint a 

közbeszerzési szerződések végrehajtásával, valamint a közbeszerzési jogszabályokban az eljárás résztvevőit ter-
helő egyéb kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatosan ajánlatkérő oldalán felmerül.

 2. Jelen külön feltétel alapján biztosított a biztosítási ajánlaton (biztosítási kötvényen, fedezetigazoláson) feltüntetett 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó természetes személy.

  Jelen külön feltétel értelmében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó természetes személy: az a termé-
szetes személy, aki felsőfokú végzettséggel és legalább a jogszabályban meghatározott és megfelelően igazolt 
közbeszerzési gyakorlattal rendelkezik és a Közbeszerzési Hatóság a felelős akkreditált közbeszerzési szakta-
nácsadók névjegyzékébe felvette,  illetve a névjegyzékbe történő előzetes regisztrációját kezdeményezi, amely 
alapján a későbbiekben a névjegyzékbe felveszik.

 3. A biztosító vállalja, hogy – a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat 
olyan tisztán vagyoni károk megtérítése alól, melyet
– a biztosított felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó,
– a biztosított felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóval munkaviszonyban vagy megbízási jogvi-

szonyban álló, a biztosított tevékenységet folytató személy, 
  a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenységre irányadó szakmai szabályok megszegése foly-

tán okoz, és amely kárért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

 4. Jelen feltételben foglaltak szerint fedezetet nyújt a biztosítás a Közbeszerzési Döntőbizottság által jogerősen kisza-
bott olyan bírságok megtérítésére, melyekért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

 306. SZ.  IDŐBELI HATÁLY KITERJESZTÉSE

Jelen külön feltétel alapján kiterjed a biztosítási fedezet azokra a káreseményekre is, melyek okozása jelen külön 
feltétellel kiegészített biztosítási szerződés hatálya alatt, de bekövetkezése és bejelentése a biztosító felé legké-
sőbb a szerződés megszűnését követő 5 éven belül megtörtént.

 307. SZ.  IDŐBELI HATÁLY KITERJESZTÉSE

Jelen külön feltétel alapján kiterjed a biztosítási fedezet azokra a káreseményekre is, melyek okozása jelen külön 
feltétellel kiegészített biztosítási szerződés hatálya alatt, de bekövetkezése és bejelentése a biztosító felé legké-
sőbb a szerződés megszűnését követő 1 éven belül megtörtént.

 308. SZ.  IDŐBELI HATÁLY KITERJESZTÉSE

Jelen külön feltétel alapján kiterjed a biztosítási fedezet azokra a káreseményekre is, melyek okozása jelen külön 
feltétellel kiegészített biztosítási szerződés hatálya alatt, de bekövetkeztése és bejelentése a biztosító felé leg-
később a szerződés megszűnését követő 2 éven belül megtörtént.

 309. SZ.  IDŐBELI HATÁLY KITERJESZTÉSE

Jelen külön feltétel alapján kiterjed a biztosítási fedezet azokra a káreseményekre is, melyek okozása jelen külön 
feltétellel kiegészített biztosítási szerződés hatálya alatt, de bekövetkezése és bejelentése a biztosító felé legké-
sőbb a szerződés megszűnését követő 3 éven belül megtörtént.
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 399. SZ.  FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS TERÜLETI HATÁLYÁNAK KITERJESZTÉSE  
EURÓPA TERÜLETÉRE

 1.  Jelen külön feltétel alapján kiterjed a biztosítási védelem az Európa területén okozott és érvényesített károkra, 
amennyiben a kárért a biztosított az alapszerződésben foglalt feltételek szerint, a magyar magánjog szabályai 
alapján kártérítési felelősséggel tartozik.

  Jelen feltétel alkalmazása szempontjából Európa fogalma alatt a földrajzi értelemben vett Európa értendő.

 2.  Nem terjed ki a biztosító kockázatviselése az alapszerződésben felsorolt eseteken kívül azon kártérítési 
kötelezettség teljesítésére, mely tekintetében a biztosítót a kár felmérésében, rendezésében, a jogalap 
tisztázásában vagy egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos – kötelezettségének teljesítésében a külföldi 
állam akadályozza.

 3.  A Magyarország területén kívül okozott és érvényesített károk esetében a biztosítási eseményenkénti biztosítási 
összeg csökken a biztosító azon költségeivel, melyek a kár felmérése, rendezése, a  jogalap tisztázása vagy 
egyéb – a kár rendezésével kapcsolatos – kötelezettségének teljesítése érdekében merülnek fel.



Generali Biztosító Zrt.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333 

generali.hu



Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft által végzett 
tevékenységek a Megbízási Szerződés aláírását követően: 

 
1. Meglévő biztosítottsági állapot és előzményszerződések vizsgálata, 

ellenőrzése, elemzése 
 

• A megbízó összes élő biztosítási kötvényét elemezzük. 
• A meglévő biztosítási szerződéseket, azok jelenlegi feltételeit ellenőrizzük a biztosítóknál. 
• Megvizsgáljuk a biztosítási szerződések díjrendezettségét. 
• Áttekintjük a biztosítási szerződésekben lefedett kockázatokat, kizárásokat, mentesüléseket, 

kártérítési limiteket, önrészesedéseket...stb. 
 

2. Igényfelmérés 
 

• A Megbízó tevékenységéhez igazodva felmérjük a telephelyek kockázatait. 
• Felmérjük Megbízó tevékenységéhez kapcsolódó kockázatokat mind az okozható mind az 

elszenvedhető károk vonatkozásában. 
• Segítséget nyújtunk a vagyonértékek helyes meghatározásához. 
• Megismerjük a Megbízó speciális biztosítási, kockázatkezelési igényeit, felelősségi területeit, 

kockázatvállalási hajlandóságát. 
 

3. Értékelés 
 

• Megbízónk tevékenységével, vagyoni értékeivel kapcsolatos kockázatok felmérése után, 
szakembereink meghatározzák azon kockázatok körét, melyek valós veszélyt jelentenek. Javaslatot 
tesznek e kockázatokból a cég által vállalható részesedés (önrész) mértékére, valamint az 
elképzelhető legnagyobb kár nagyságára (limit) vonatkozóan. A díj és a kockázatvalószínűség 
összehasonlítása lehetővé teszi, hogy valós kockázatok kerüljenek biztosításra, valamint a díj és 
kockázat arányának kialakítása a partner számára a legoptimálisabb legyen. 

• Az adatközlők, a kockázatelemzés és Megbízó jelenlegi biztosítási szerződései alapján az 
Optimális Biztosítási Alkusz Kft elkészíti a jelenlegi helyzetet minősítő értékelését, különös 
figyelmet fordítva a fedezet nélküli kockázatokra. 

• Az értékelést követően javaslatot teszünk a Megbízó részére az ideális biztosítási konstrukcióra, 
melyet a Megbízóval közösen alakítunk ki. 

 

4. Versenyeztetés 
 

• Az egyeztetett és a Megbízó által elfogadott biztosítási konstrukcióra ajánlatot kérünk a biztosító 
társaságoktól a hazai, szükség esetén a nemzetközi biztosítási piacon, jellemzően többfordulós 
versenyeztetés keretében. 

• Amennyiben a meglévő szerződések nem teszik lehetővé a versenyeztetést, a meglévő 
biztosítókkal versenytárgyalások lefolytatása a kialakítandó fedezet kialakítása és ár-érték 
arányának optimalizálása érdekében. 
 

5. Szakvélemény készítése 
 

• A versenyeztetés eredménye alapján a biztosítók díjajánlatait, a kockázatokat, önrészesedéseket, 
limiteket összehasonlító elemzést, értékelést készítünk. 

• Minősítjük a biztosítótársaságokat mind az adminisztrációs, mind a kárrendezési tevékenységük, 
teljesítményük alapján. 

• A szakvélemény javaslatot tesz esetlegesen a kockázatok nem biztosítással történő csökkentésére 
ill. kiküszöbölésére vonatkozóan is. 
 

6. Szerződések létrehozásának technikai megvalósítása 
 

• A Megbízóval közösen kiválasztott, átdolgozott, minden paraméterében meghatározott biztosítási 
konstrukciókra vonatkozó biztosítási szerződés előkészítése, s a Megbízó által kívánt, aláírható, 
vállalható változat kidolgozása. 

• A biztosító által kiadott kötvény ellenőrzése, a kötvény ajánlattal megegyező tartalommal való 
megfelelőségének biztosítása. 



 
Az Optimális Biztosítási Portfólió Kft által végzett 

tevékenységek a Megbízási szerződés tartama alatt: 
 
 

Kárrendezés 
 
 

• Szakembereink, káresemény kapcsán megteszik a szakszerű kárbejelentést, megszervezik 
a kárszemlét, szükség esetén személyes részvételt biztosítanak a kárszemle során, részt 
vesznek a kárrendezés teljes folyamatában, segítséget nyújtanak a kárigény 
összeállításában, a kárrendezési dokumentumok megfelelőségében, a szükséges és 
elégséges dokumentációs csomag összegyűjtésében, biztosítóhoz való eljuttatásában, 
koordinálják a kárrendezés folyamatát, egyeztető tárgyalásokat folytatnak az érintett 
biztosítótársaságokkal természetesen Megbízónk érdekeit maximálisan képviselve. 
 

• Társaságunk vállalja a felelősségi kárügyek nyilvántartását, károsultakkal történő 
kapcsolattartást, az esetleges egyezségi megállapodások koordinálását mind a Megbízó, 
mind a károsult, mind a biztosító irányában. 

 
 

Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység limit nélkül 
 
Átalánydíj fölötti szakértői óradíj:  limit nélkül 

 
 
 

Változások követése 
 
 

• Cégünk a Megbízó által szolgáltatott adatok alapján folyamatosan figyelemmel kíséri a 
tevékenységben és vagyonértékben történt változásokat, és ezek alapján aktualizálja a 
biztosítási szerződéseket, javaslatot tesz a szükséges kiegészítésekre, újonan felmerült 
kockázatok lefedésére, a biztosítási konstrukció esetleges módosításra, aktualizálására. 

 
 

Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység limit nélkül 
 

 
 

Jogszabályi változások követése 
 
 

• A biztosítással kapcsolatos jogszabályok naprakész ismeretével, megteremtjük partnereink 
számára, hogy a jogszabályi lehetőségek kihasználásával, a biztosítási területen minden 
számukra kedvező lehetőséget kihasználjanak. 
 

 
Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység limit nélkül 
 
 
 



 
 

Új konstrukciók bemutatása 
 

• Folyamatosan figyelemmel kísérjük a biztosítási piacon megjelenő új termékeket, és 
amennyiben ezek a Megbízó számára kedvező lehetőségeket hordoznak magukban, 
részletes ismertetést készítünk a termékről. 

 
 

Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység limit nélkül 
 
 

Díjfizetés koordinálása 
 

• A Megbízás tartama alatt folyamatosan ellenőrizzük a Megbízó szerződéseinek 
díjrendezettségét, és szükség esetén figyelmeztetjük a díjfizetés elmaradására. 

•  
 
Biztosítói jutalék terhére  NEM VÁLLALJUK 
 
Külön megbízási díj : _________________ Ft /év 

 
 

• A biztosítók által kiállított számlákat összevetjük az érvényben lévő szerződésekkel, annak 
érdekében, hogy a megfelelő biztosítási díj kerüljön számlázásra. 

 
 

Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység limit nélkül 
 
 

Évfordulós megújítás 
 

• A biztosítási évfordulókkor, amennyiben a piacon észlelhető változások ezt szükségessé 
teszik, ismételten árajánlatokat kérünk a biztosító társaságoktól, jellemzően többfordulós 
versenyeztetés keretében, így mindig a legkedvezőbb szerződéssel rendelkezzenek 
partnereink. 

 
 

Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység limit nélkül 
 
 

Napi ügyintézés 
 

• Munkatársaink a fentieken túl, minden biztosítással kapcsolatos ügyben segítséget 
nyújtanak. Ilyenek pl. nemzetközi zöldkártya kiadás, engedményezés, biztosítói igazolások 
beszerzése, tájékoztatás, díjmentesítés, visszavásárlás, forgalomból kivonás, 
visszahelyezés, bónuszátvezetés, vis major alapból történő kártalanításhoz igazolások 
beszerzése,  

 
 

Biztosítói jutalék terhére vállalt szakértői tevékenység limit nélkül 
 
Átalánydíj fölötti szakértői óradíj: limit nélkül 

 



Tárgyba: „Rossz szomszédság: török átok” 

 

Tisztelt Önkormányzat! Tisztelt Vezető! 

 

Előfordult már Önöknél, hogy az államigazgatási szférára kiszabott hatalmas mennyiségű munka és 

a rendkívül szűkös határidők miatt egy – egy feladat nem vagy nem határidőre készült el? 

Vagy a hivatali munka teljesítésébe valami hiba csúszott? Például árverési hirdetmény rossz 

határidővel került meghatározásra? 

 

Az ilyen hibák súlyos problémákat, sőt kártérítéseket eredményezhetnek. De ki fogja ezt kifizetni és 

miből? 

Cégünk, az OPTIMÁLIS Kft. 400 önkormányzattal dolgozik együtt, és vezetőknek kellett valami 

megoldás.  

Ezért a következőt csináltuk: 

• összegyűjtöttük azokat a veszélyeket, melyek Önöket érinthetik 

• akár a köztisztviselők esetleges hibás döntéséből adódnak, 

• akár a határidők elmulasztásából 

• akár olyan hibákból, mellyel valakinek kárt okoznak,  

• vagy valaki emiatt valamilyen vagyoni hátrányt szenved,  

• összegyűjtve mind a Hivatal, mind az Önkormányzat tevékenységeit, kockázatait 

• mindemellett figyelve az elévülési időkre, 

• kiterjesztve ezt a főbb dolgozókra is, 

 

és létrehoztunk egy teljes körű megoldás csomagot, az  

"Önkormányzati Vezetők Védelmi Programját". 

 

Elsőként a hivatali jogkörben okozott károkra hívnánk fel a figyelmet, mert egyre több ilyen 

kártérítési igénnyel lépnek fel Önkormányzati Partnereinkkel szemben! 

 

Hasonló eset, mint az alábbi, bárkivel megtörténhet: 

 

Két szomszéd birtokháborítási problémájával, mint közigazgatási ügyben illetékes hatósághoz, az 

Önkormányzathoz fordult. Az Önkormányzat határozatában a telekhatár közelében lévő fák 



kivágására, ill. visszavágására kötelezte az egyik szomszédot. Végrehajtási bírság kiszabására is sor 

került és kilátásba helyezték a hatósági végrehajtást is. 

A kötelezett végül eleget tett az önkormányzat határozatának, de panasszal fordult a Kormányhivatal 

illetékes osztályához. A Kormányhivatal jogszabály sértést állapított meg és az önkormányzat 

határozatát megsemmisítette.  

Igen ám, de a fákat már kivágták. A sértett szomszéd kárigénnyel lépett fel az ügyben eljáró 

Önkormányzattal szemben, és követelte az eredetei állapot helyreállítását, valamint a természetes 

árnyékolást adó zöldnövényzet időszakos, mesterséges pótlását technikai úton. A pertárgyérték több 

mint 6 M Ft.  

A növényzet kivágásával, csonkításával okozott kárt – mivel az utóbb jogellenesnek minősített 

hatósági határozat végrehajtása következtében keletkezett, a kárigény jogos, meg kell fizetni. 

 

Ha Ön is szeretne mentesülni az ilyen és ehhez hasonló esetek anyagi következményeitől, kérem 

adja meg, kit szeretne bevonni ebbe a védelmi programba, s megküldjük személyre szabott 

ajánlatunkat? 

 

□ polgármester ____________________________ 

□ alpolgármester ____________________________ 

□ jegyző ____________________________ 

□ aljegyző ____________________________ 

□ anyakönyvvezető ____________________________ 

□ építésügyi vezető ____________________________ 

□ gyámügyi vezető ____________________________ 

□ bankszámla felett jogosultsággal rendelkező ____________________________ 

□ kiadmányozó, aki aláírási jogosultsággal rendelkezik ____________________________ 

E-mail ahova az anyagot kéri? ………………@…….. 

 

Kérem, hogy válaszát a vagyon@optimalis.info e-mailcímre szíveskedjék megküldeni! 

 

Tisztelettel: Nagy Tünde 
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Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény  
 
Hivatali felelősségbiztosítás 385.sz. KF 
 
Biztosított tevékenység 
Államigazgatási jogkörben történő károkozás 
Döntési jogkörrel rendelkező személyek részére  
Közhatalom gyakorlására feljogosított munkavállaló e tevékenysége során kifejtett 
szervező-intézkedő tevékenysége, illetve mulasztása során okozott károk (rendes 
jogorvoslattal nem hárítható el, illetve ezen jogorvoslatot a károsult kimerítette) 
 
Kockázatviselés tárgya: 

- tisztán vagyoni károk megtérítése 
Tisztán vagyoni károk a szerződés értelmében azok a károk, amelyek nem 
személysérüléses károk (halál, egészségkárosodás vagy testi sérülés), nem 
dologi károk (tárgy megsérülése, megsemmisülése, eltűnése, használhatatlanná 
válása), és nem is ilyen károkra vezethetők vissza. Dolognak számít a pénz és az 
értékpapír is. 

- sérelemdíj megfizetése  
 
Biztosítási szolgáltatás: 
a) kártérítés:  
- károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, valamint a károsultat ért vagyoni 

hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek 
- személyi sérüléses kár esetén az elmaradt vagyoni előny 
b) a biztosítottat terhelő sérelemdíj 
c) késedelmi kamat 
d) a kárigények érvényesítése, illetve megalapozatlan kárigények elhárítása iránti 
jogi eljárás költségei (pl. eljárási díj, illeték biztosítottat terhelő perköltség stb.), 
ügyvéd megbízási díja, szakértő költsége 
e) a biztosítottat terhelő társadalombiztosítási megtérítési igények 
f) a kárenyhítés körébe eső költségek 
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Példa 1 
Hatósági kényszerintézkedés 
Tisztiorvosi Hivatal munkatársa ételmérgezés miatt bezárat egy vendéglátóipari 
egységet. 
A részletes vizsgálatok kiderítik, nem az étteremben felszolgált ételek okozták a 
mérgezést.  
Kár: 
- bevételkiesés 
- étterem takarításának, fertőtlenítésének költsége 
- étterem fenntartásának költségei  
- alkalmazottak, dolgozók bére és azzal kapcsolatos költségek (bevételkiesés, 
tényleges tevékenység hiányában is fizetni kellett) 
- jó hírnév megsértése, hitelrontás 
 
Biztosító téríti: 
 
- étterem takarításának, fertőtlenítésének költsége (felmerült többletköltség) 
- jó hírnév megsértése, hitelrontás miatti sérelemdíj 

 
Példa 2 
Földhivatali bejegyzés elmulasztása 
Beruházó telket vásárolt azzal a céllal, hogy a későbbiekben ipari fejlesztést hajtson 
végre a területen. Az engedélyek beszerzése során derült ki, hogy az ingatlan 
tulajdoni lapján nem tüntettek fel hasznosítás korlátozására vonatkozó széljegyeket 
(Korlátozó széljegy: Műemlékvédelmi korlátozás, Natura 2000 terület), amelyek miatt 
a beruházás nem megvalósítható.  
A beruházó ráadásul a megvásárolt telket (ingatlant) önrészként feltüntette egy 
benyújtott pályázathoz, amit el is nyert.  
Kár: 
- az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre került és a valóságban fennálló állapot 
közötti értékkülönbözet 
- ingatlan adás-vétellel kapcsolatban felmerült költségek (illeték, adó) 
- tőke felhasználása miatt (megvette belőle a telket) elmaradt kamatok, amennyiben 
azok magasabbak, mint az ingatlan árának értékemelkedése 
- beruházás előkészítési szakaszával kapcsolatban felmerült költségek  
- tervezési, szakértői költségek 
- pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek (szakértők, díjak, beszerzett 
dokumentumok költségei) 
- visszafizetendő összeg (pályázathoz) 
 
Biztosító téríti 
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- az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre került és a valóságban fennálló állapot 
közötti értékkülönbözet 
- ingatlan adás-vétellel kapcsolatban felmerült költségek (illeték, adó) 
- beruházás előkészítési szakaszával kapcsolatban felmerült költségek (tervezési, 
szakértői díjak) 
- pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek (szakértők, díjak, beszerzett 
dokumentumok költségei)  
- bontási költség (ha már elkezdődött az építkezés és visszabontásra kötelezik) 
- büntetések, amennyiben azt nem a biztosított szabta ki (ha már elkezdődött az 
építkezés nem engedélyezett, pl. Natura 2000 területen) 
 
Példa 3. 
Szabályzatok elmulasztása 
Önkormányzat Gyepmesteri telep (sintértelep) létesítésekor nem tartja be az 
Országos Építési Szabályzat előírásait, a megengedettnél közelebbi helyszínre ad ki 
építési engedélyt. 
Ezért a közelben lakók szerint az ingatlanaik élhetetlenek, hangosak, büdösek. 
Kár: 
- ingatlanok értékcsökkenése 
- sérelemdíj – életminőség változása miatt 
 
Biztosító téríti: 
- ingatlanok értékcsökkenése 
- ablakok cseréje, szellőztető rendszer beépítése (hang, bűz miatt), 

-  sérelemdíj – életminőség változása miatt  
 
Példa 4.  
Illeték téves könyvelése 
Illetékhivatal munkatársa a befizetett illetéket rosszul könyveli, ezért az 
illetékfizetésre kötelezett féllel az illetéket ismét megfizetteti. 
Kár: 
- újbóli befizetés miatt felmerült többletköltségek 
- elmaradt kamatok 
Biztosító téríti: 
- újbóli befizetés miatti többletköltségek 
- elmaradt kamatok 
 
Példa 5. 
Környezetterhelési bírság 
Az eljáró illetékes hatóság egy camping-et megbírságolt, és meghatározott 
adatlapok, bejelentési nyomtatványok kitöltésére, rendszeres vezetésére és az ezzel 
kapcsolatos dolgozói oktatásra kötelezte a károsultat. A károsult mind a bírságot, 
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mind a fent nevezett adminisztrációs kötelezettséget vitatta, azonban azt a hatóság 
fellebbviteli szerve helybenhagyta. A károsult polgári pert indított és kártérítésként 
kérte az álláspontja szerint indokolatlan adminisztráció miatt (adatlapok 
megvásárlása, kihelyezése, oktatás, stb) felmerült költségeit. Ezen kívül elmaradt 
vagyoni előnyt és sérelemdíjat is követelt, mivel előadása szerint a bírság ténye miatt 
kevesebb vendég látogatja az intézményt. Amennyiben a bíróság a kereseet 
alaposnak találja úgy: 
Kár: 
- indokolatlanul felmerült költségek (adatlapok, adminisztráció, oktatás, stb) 
- jogellenesen kiszabott bírság 
- elmaradt vagyoni előny 
- sérelemdíj  
 
Biztosító téríti: 
- indokolatlanul felmerült költségek (adatlapok, adminisztráció, oktatás, stb) 
- sérelemdíj  
 



a hivatali felelősség díjai személyenként lebontva (a díjakban benne van a 2 év utófedezet 
pótdíja is) : 
1 főre: 80. 000 Ft (minimáldíj) 
2 főre: 87.480 Ft 
3 főre: 131.220 Ft 
4 főre: 174.960 Ft 
5 főre: 178.200 Ft 
6 főre: 213.840 Ft 
7 főre: 249.480 Ft 
8 főre: 285.120 Ft 
9 főre: 320.760 Ft 
10 főre: 356.400 Ft 
 

--  
Feltételrendszer: 
 

https://www.generali.hu/~/media/szolgaltatasok/vagyon/szakmai/17618_SZFF%20felt%C3%
A9tel.ashx?la=hu 
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1. A targyaland6 temakOr targyilagos es tenvszerU bemutatasa 

Tisztelt Kepviselc5-testlilet! 

A Retsagi Csalad- es Gyermekj61eti Kozpont szolgaltat6i nyilvantartasba tortena bejegyzesere 
iranyul6 kerelemhez mellekelni kell az intezmeny -fenntart6 altai j6vahagyott- szakmai programjat. 

Az intezmeny szakmai programjanak kateleza tartalmi elemeit a szemelyes gondoskodast nyujt6 
szocialis intezmenyek szakmai feladatair61 es mukadesUk felteteleirol sz616 1/2000 (I. 7.) SzCsM 
rendelet 5/A §. (1 )-(2) bekezdesei, valamint a szemelyes gondoskodast nyujt6 gyermekj6leti, 
gyermekvedelmi intezmenyek, valamint szemelyek szakmai feladatair61 es mukbdesuk felteteleirol 
sz61615/1998. (IV.30.) NM rendelet 4/A §. (1) bekezdese hatarozza meg. 

A szocialis igazgatasr61 es szocialis ellatasokr61 sz616 1993. evi III. tarveny (Szt.) 92/B §. (1) be
kezdes c) pontj1a, valamint a gyermekek vedelmerol es a gyamugyi igazgatasr61 sz616 1997. evi 
XXXI. tarveny (Gyvt.) 104. §. (1) bekezdes d) pontja ertelmeben a szakmai program j6vahagyasa a 
fenntart6 feladatkarebe tartozik. 

Tisztelt Kepviselo-testUlet! 

A fentiek alapjan kerem az eloterjesztes megtargyalasat, es a Retsagi Csalad· es Gyermekj61eti 
Kbzpont szakmai programjanak j6vahagyasat a hatarozati javaslat "A" valtozata szerint. 

Retsag, 2017. januar 04. /fir;; I-(;L.- \ CYH .r'. l '- ~ 

Kovacsne Gregor Marta 
intezmenyvezeto 

mailto:hivatal@retsag.hu
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,,8" valtozat 

RETSAG VAROS ONKORMANYZAT KEPVISELO-TEsrULETENEK 
/2017.(1.27.) KT. HATAROZATA 

Retsag Varas Onkormanyzat Kepvisel6-testQlete megtargyalta a Retsagi Csalad- es Gyermekj61eti 
Kozpont szakmai programjat, es j6vahagyasat nem tamogatja. tekintettel arra, hogy az nem felel 
meg a szakmai jogszabalyokban el6irt kovetelmenyeknek. 

Retsag, 2017. januar 09. 

Torvenyessegi zaradek: Az elolerjesztes jogszabalyseMesl nem tartalm~J 

Dr. Var~~r 
jegyz6 
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1. Bevezetés 

 
1.1 Jogszabályi háttér 
 

Az intézmény feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek 
és ágazati miniszteri rendeletek, továbbá a Rétság Városi Önkormányzat Képviselő –
testületének rendeletei határozzák meg.  
A szakmai program kidolgozásánál figyelembe vettük továbbá a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször 
módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet előírásait, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. Rendelet vonatkozó előírásait, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet előírásait. 
Továbbá figyelembe vettünk minden olyan jogszabályt, amely a szociális, gyermekjóléti 
intézmények működését szabályozza, illetve az egyes ellátott célcsoport ellátásával, 
érdekvédelmével összefüggő rendelkezés. 
 
Az intézmény közfeladata: a Gyvt. alapján, személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti 
szolgáltatást nyújt, gondoskodik a közfeladat jogszabályokban meghatározott 
követelményeinek megfelelő ellátásáról.  
 

1.2 Az intézmény adatai 
 

1. az intézmény neve, székhelye 
Rétsági Gyermekjóléti Központ 
2651 Rétság, Rákóczi út 34. 
 

2. az intézmény alapító szerve, fenntartója 
Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 

3. az intézmény jogállása 
Az intézmény egy telephelyen működő, önálló költségvetési szerv 
 

8. az intézmény működési területe 
A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás 
lakosságára terjed ki. 
 

9. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti 
megjelölése: 

 
104043 Család-és gyermekjóléti központ 
Az államháztartási szakfeladat tartalmi meghatározása: 
Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889204 Kapcsolattartási ügyelet 
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2. Ellátandó célcsoport és terület jellemzői 
 
 
A Rétsági Járás térképe   
 

 
 
 

A járásszékhely, Rétság városa a Börzsöny és a Cserhát határán fekszik. A településen áthalad 
a 2. számú főút, mely alapvetően meghatározza a környékbeli falvaknak a városhoz való 
viszonyát. Az a tényező jelentős hatással volt a város életére, hogy fontos közlekedési útvonal 
mentén fekszik. Hozzásegítette, hogy a körzet közigazgatási központjává váljon, és ennek 
köszönheti napjainkban a korszerű ipar megtelepülését is. Ezen felül nem csupán 
közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi és kulturális központja a körzetének, hanem fontos 
kiindulópontja is a térség felé irányuló turisztikai forgalomnak. A település tehát erős városi 
funkciókkal bíró térségi csomópont. 
 
A város korábban, a járások 1983. évi megszüntetéséig járásszékhely szerepet töltött be. A 
járás a magyar közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon át, mely a megye 
részét alkotó, annak felosztásával kialakított, községeket magába foglaló közigazgatási 
területi egységként definiálható. A járások 2013. évi létrejötte során Rétság méltán lett újra 
járásközpont, nem csupán város mivoltából, vagy a fent felsorolt okokból adódóan, hanem 
azért is, mert a közeli települések mindig is informális központnak tekintették. Jelenleg –a 
városon kívül- 24 település tartozik a járáshoz. A térségben élők számára Rétság elsődleges 
célpont, legyen szó munkavállalásról, hivatalos ügyek intézéséről, egészségügyi 
szolgáltatások igénybe vételéről, iskoláztatásról, szórakozásról, vagy akár a heti bevásárlás 
lebonyolításáról. Járási szerepvállalása elvitathatatlan.  
 
A térség demográfiai helyzete nem mondható kedvezőnek, népsűrűsége viszonylag alacsony, 
érinti az elöregedő népesség, az elvándorlás és a fogyatkozó népességszám problémája is. 
Településhálózatában az aprófalvas jelleg a meghatározó, ahol az önálló intézmények 
fenntartása egyre nehezebb feladat. A főváros könnyedén megközelíthető, amely körülmény 
új távlatokat nyit az itt élők számára, ezzel együtt a környék nem része a budapesti 
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agglomerációnak. Munkaerő-piaci jellemzői szempontjából a térség nem rendelkezik kedvező 
mutatókkal. Az elmúlt évtizedekben a lakosság nagy része mezőgazdasági termelésből élt, de 
a rendszerváltást követő privatizáció és a szövetkezetek megszűnésének következményeit a 
mai napig nem heverte ki. Nógrád megye egészében, azon belül a járásban is nagy az 
erdőterület, a foglalkoztatásban ez mégsem érezteti hatását, annak ellenére, hogy idénymunka 
jelleggel sokan be tudnak kapcsolódni az erdőgazdálkodás során adódó munkavégzésbe. A 
térség egyértelmű húzóágazata az ipar, azon belül a gépipar. Az elmúlt években megnőtt a 
munkaerő iránti igény a szolgáltató szférában, kereskedelemben, valamint a –szintén 
idényjelleggel bíró- szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén. Ugyanakkor csökkent a 
súlya az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozók jelenlétének. Elsősorban a nyílt 
munkaerő-piacról kirekesztettek számára biztosít lehetőséget a közcélú foglalkoztatás. 
 
A járásszékhely munkaerő-felszívó képességének, szociális ellátórendszerének lehetőségei 
végesek, így jó páran maradnak a járás területén, akik számára a fenti javak nem elérhetők, 
különösen olyan egyének és családok, akik a jobb pozíciókért folytatott versenyben nem 
rendelkeznek a szükséges eszközökkel. Mindehhez hozzájárul a családok struktúrájának 
változása, a családban vállalt hagyományos szerepek felhígulása, mely hiányos szocializációt 
eredményez. Elsősorban az e hátrányokkal érintettek azok, akiknek intézményesített 
segítségnyújtásra van szükségük.  
 
Mivel a családsegítés, valamint a gyermekjóléti alapellátás a járás területén már biztosított, a 
Rétsági Gyermekjóléti Központ célcsoportjaként azokat kell tekinteni, akiknél a kialakult 
veszélyeztetettség alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, és hatósági intézkedés 
szükségességéről kell dönteni. Ezen intézkedések elsődleges kiváltó okai az alábbiak 
lehetnek: 
 
− A gyermekek igazolatlan iskolai mulasztásai, magatartás -, beilleszkedési zavarai, 
            elhanyagoló nevelés, gyermekbántalmazás 
− a szülők rendezetlen életvitele, addiktológiai és mentális betegségei, kriminalizálódása 
− válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás körüli konfliktusok 
− szociális válsághelyzetben lévő, illetve 18 év alatti várandós anyák 
− a család rossz anyagi - és lakáskörülményei 
 
 

3. A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei 
 
 
A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak biztosításával általános célunk, hogy 
hozzájáruljunk az egyéneket, családokat, közösségeket érintő hátrányok kiegyenlítődéséhez.  
A segítő kapcsolat lényegét elsősorban a szabad döntés képességének helyreállításában, 
elősegítésében látjuk. E szemlélet kialakítása érdekében fő értéknek tekintjük a másik ember 
tiszteletét, önrendelkezési jogának elsőbbségét, emberi méltóságának sérthetetlenségét. 
Munkavégzésünk során irányadó a szociális munka etikai kódexe, melynek megfelelően 
nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi 
irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely 
egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látjuk el feladatunkat. 
 
E célok és alapelvek mentén intézményünk a korrektív, rendszerszemléletű szociális munka 
keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló 
életvitelének és készségeinek erősítéséhez. A preventív jellegű szociális munka intézményünk 
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esetében kevésbé hangsúlyos, tekintettel arra, hogy ezt a feladatot a járás területén működő 
két család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítja. A Központ számára nem perspektíva a 
párhuzamos feladatellátás, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az alapellátást működtető 
szakemberek számára – a Központ eszközei függvényében- szakmai támogatást nyújtsunk. A 
pontos feladatmeghatározás, határok, kompetenciák pontos megfogalmazása, kommunikálása 
elengedhetetlen az alapellátásban, illetve a Központban dolgozó kollégák közötti konfliktusok 
elkerüléséhez. Az alapellátásban dolgozó munkatársak támogatása hosszú távon a Központ 
egyértelmű érdeke is. 
 
A Gyermekjóléti Központot annak érdekében működtetjük, hogy segítséget nyújtsunk a 
Rétsági járás területén élő, veszélyeztetett, illetve a veszélyeztetettség által fenyegetett 
családoknak, gyermekeknek problémáik megoldásában. A családok kiegyensúlyozottabb 
életvitelének megteremtése, a konfliktusos helyzetek feloldása, a gyermekek testi, értelmi, 
érzelmi, erkölcsi egészségének, családban történő nevelésének elősegítése kompenzálja, 
visszaszorítja a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó hátrányokat. Szolgáltatásainkat a 
gyermekek fejlődési szükségleteit, jogait figyelembe véve, a szülőket és valamennyi 
társszakmát, intézményt partnerének tekintő módon alakítjuk ki. Széleskörű szociális munka 
biztosításával törekszünk arra, hogy érvényre jussanak a gyermekek törvényben foglalt jogai, 
valamint hogy hozzájáruljunk a szülői kötelességek teljesítéséhez, ezáltal a gyermekek 
veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez. 
 
Intézményünk a gyermekek érdekeit védő, személyes szolgáltatást biztosít, amely 
gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését 
segíti elő, fókuszában a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése áll.  
 
3.1 A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek 
 
A nyújtott szolgáltatások valamennyi eleme egy gondozási folyamat részeként értelmezhető. 
 
Az intézmény a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 

1. működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, elősegítve a nem állami 
szervek, illetve magánszemélyek részvételét is, 

2. megszervezi a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer tagjaival való 
együttműködést, összehangolja tevékenységeiket, 

3. feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít, 
4. tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve 

abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő 
elhelyezésének lehetőségéről. 

 
Az intézmény a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 

1. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek 
problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat, 

2. elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és 
a kapcsolattartás esetében, 

3. kezdeményezi az egészségügyi ellátások, egyéb gyermekjóléti alapellátások, 
pedagógiai szakszolgálatok és szociális alapszolgáltatások - különösen a családsegítő 
szolgáltatás - igénybevételét, valamint szükség esetén kezdeményezi a gyermek 
védelembe vételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, vagy nevelésbe vételét, 
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4. javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni 
formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének 
előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási 
helyére, vagy annak megváltoztatására. 

5. együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel 
a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek 
megelőző pártfogását 

 
Az intézmény a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 

1. szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek 
közötti kapcsolat helyreállításához 

2. utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - a gyermek 
családjába történő visszailleszkedéséhez 

 
Az intézmény a fenti feladatok ellátásán túl: 

1. elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet, 

2. felkérésre környezettanulmányt készít, 
3. szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 

számára (esetmegbeszélések, tájékoztatás a közvetíthető szolgáltatásokról, 
ellátásokról). 

 
Az intézmény speciális szolgáltatások keretében: 

1. kapcsolattartási ügyeletet, 
2. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 
3. jogi tájékoztatásnyújtást, 
4. pszichológiai tanácsadást, 
5. családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát biztosít. 

 
4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre 

 
A Gyvt. 40/A §.-ban  meghatározott feladatait a Gyermekjóléti Központ a gyermek és 
családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan, a gyermek mindenek felett álló érdekét 
figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva látja el. Az esetmenedzser a 
családgondozást tervnek megfelelően végzi, tiszteletben tartva a családok önrendelkezési 
jogát, arra építve. Ez meghatározza a családokkal kialakított kapcsolatok, valamint a segítő 
munka minőségét. Ugyanakkor a családban jelentkező működési zavarok feloldásához a 
család környezetének bevonása is szükséges. 
  

4.1 A jelzőrendszer működtetésének szempontjai: 
 

- szakmai szabályozottság elve (törvényi felhatalmazás alapján) 
- információk felelős kezelése 
- egyéni szükségletek figyelembe vétele 
- komplexitás (a gyermek védelme érdekében a gyermekvédelemben dolgozó 

valamennyi szakember egységes elvek szerint jár el) 
- kötelezőség (a jelzőrendszeri tagoktól megkövetelhető a megbeszélésen, 

konzultációkon való megjelenés) 
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- objektivitás (a személyes kapcsolatok minősége nem befolyásolhatja a 
jelzőrendszeri együttműködést) 

- szakmai felelősség (a jelzéstétel kötelességünk, annak elmulasztása 
szankcionálható) 

 
Figyelemmel a fenti felsorolásra, a Gyermekjóléti Központ törvényben rögzített feladatai 
közül kiemelt jelentőséggel bír a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, személy 
krízishelyzetét észlelő és jelző rendszer járási szintű koordinálása. Az információk megfelelő 
áramlása, értelmezésbeli azonossága elengedhetetlen a hatékony segítségnyújtáshoz. 
Mindezek alapján a Gyermekjóléti Központ: 
 
- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás –

gyermekjóléti szolgálat általi- szervezéséhez, az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek 
elkészítéséhez, összehangolásához, 

- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri 
intézkedési terveket, 

- segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti 
konfliktusok megoldásában, 

- megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban 
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos 

kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal; 
- mindezekre a feladatokra, illetve koordinálásukra járási jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki. 
 
A sikeres esetmenedzselés alapfeltétele a Járás területén működő két család- él gyermekjóléti 
szolgálattal való szoros és állandó szakmai kapcsolat, hiszen a Központ ügyfélköréről ők 
szolgáltatják a jelzéseket, és ők rendelkeznek a Központ munkáját megalapozó szükséges 
információkkal.  

4.2 Az intézmény speciális szolgáltatásai 

1. Utcai szociális munka 

A munka célja elsősorban a veszélyeztetett, csellengő gyermekek felkutatása, a velük való 
kapcsolatfelvétel, különös tekintettel a lakóhelyéről eltávozó, vagy gondozója által kitett 
gyermekekre. Segíteni kell a lakóhelyre való visszakerülést, illetve szükség esetén 
kezdeményezni a gyermekvédelmi gondoskodásban való részesítést. 

2. Kapcsolattartási ügyelet 

A Gyermekjóléti Központ a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más 
kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges 
helyet biztosít. 

3. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat 

A szolgáltatás a Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzet esetén biztosít 
szakszerű segítséget. A munkatársak –váltásban- közismert telefonszámon érhetőek el, így 
lehetőség nyílik azonnali segítséghez, tájékoztatáshoz jutni, tanácsadásban részesülni. 
 

4. Jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás 
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4.3 A gyermekjóléti szolgáltatás dokumentációja 

 
A Gyermekjóléti Központ a szolgáltatás dokumentációját a gyámhatóságok, a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást 
nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) 
Korm. rendelet melléklete szerinti adatlapok segítségével végzi. 
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) 
Korm. rendelet írja elő.  
 

4.4 Más intézményekkel történő együttműködés módja 

A partnerintézményekkel történő személyes kapcsolatok kiépítése, egymás munkájának 
megismerése, a közös konzultációk hatékonyabb munkavégzést eredményeznek, így a 
Központ széles körű kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik. 

A Központ együttműködik az alábbi intézményekkel: 

- Rétság Város Polgármesteri Hivatala 
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya 
- Rétsági járás illetékességi területén működő önkormányzatok 
- Rétsági járás illetékességi területén működő szociális és egészségügyi intézmények 
- Rétsági járás illetékességi területén működő közoktatási és köznevelési intézmények 
- Rendőrség, körzeti megbízottak 
- Civil szervezetek 

A Központ olyan jelzőrendszert működtet, amely a fentieken túl a személyes gondoskodást 
nyújtó szolgáltatók, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait 
ellátó szervezetek, az ügyészség, a bíróság, a munkaügyi szervezetek, egyházak. 
Alapítványok és magánszemélyek részvételét is biztosítják a veszélyeztetettség kezelésében. 
A járási jelzőrendszeri tanácsadó biztosítja a Központ és a jelzőrendszer tagjai közötti 
információáramlást, elősegítve a hatékony együttműködést. Ennek szolgálatában állnak a 
Központ által szervezett esetmegbeszélések, esetkonferenciák, munkacsoportok, szakmai 
értekezletek. 

Esetmegbeszélés: 

A segítő munka tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák megbeszélése. Az 
esethozó ismerteti az esetet, a team új alternatívát kínál a továbblépésre. 

Esetkonferencia: 

A megbeszélésen részt vesz a gyermek/családtagok, az érintett szakemberek. A 
helyzetértékelést követően megosztásra kerülnek a feladatok, kialakul a cselekvési terv. Az 
esetkonferenciáról emlékeztető készül. 
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Munkacsoport: 

Cél a szakmai munka összehangolása, munkaterv készítése, az ügyfelek érdekeinek 
figyelembe vételével. 

A partnerintézményekkel és a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés módját 
együttműködési megállapodás tartalmazza. A megállapodás személyes találkozáson, az 
együttműködés módjának tisztázásán, adminisztratív feltételek kidolgozásán alapul.  

4.5 Az ellátás igénybevételének módja 
 
A Gyermekjóléti Központ ügyfélkörének azokat kell tekinteni, akiket gyámhatósági 
határozatban köteleztek a szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás igénybevétele tehát nem 
önkéntes. Amennyiben a veszélyeztetettség az alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, 
a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezdeményezi a Központ esetmenedzserénél az 
esetkonferenciát, ahol döntenek a hatósági intézkedés szükségességéről. A gyermekjóléti 
feladatok megvalósulását az -egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzett- komplex 
családgondozás, családlátogatások, a felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, a 
családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetés szolgálja. 
Az esetek elosztása a szakmai vezető kompetenciája. 
 
Munkarend és ügyfélfogadási rend: 
 
Munkarend a Gyermekjóléti Központban: 
Hétfőtől – csütörtökig  7.30 – 16.00 óráig 
Pénteken:   7.30 – 13.30 óráig 
 
Ügyfélfogadási rend a Gyermekjóléti Központban: 
Hétfőn:              8.00 - 12.00 óráig 
Kedden:   8.00 - 12.00 óráig 
Szerdán:   8.00 - 12.00óráig 
Csütörtökön:   Zárva 
Pénteken:   8.00 - 11.00 óráig 
 
Az ügyfélfogadáson túl a kapcsolattartást szolgálja az intézmény honlapja, a munkatársak e-
mail címe, illetve a készenléti telefon.  

Az intézmény tevékenységének jellege miatt a Központ munkatársai és az érintett családok 
közötti kapcsolattartás elsődlegesen a személyes kontaktusra épül. Ennek színtere lehet az 
intézmény, a fent felsorolt időpontokban, illetve a családgondozói tevékenység történhet az 
ügyfél lakóhelyén, családlátogatás keretében, igény és szükség szerinti rendszerességgel. 

4.6 A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

A Gyermekjóléti Központ feladatáról, tevékenységéről, elérhetőségéről elsősorban a 
jelzőrendszeri tagok közreműködésével tájékoztatjuk a járás lakosságát, annak érdekében, 
hogy az arra rászoruló, illetve veszélyhelyzetben lévő személyeket, családokat elérjük. 
Szintén ezen a fórumon tesszük közzé az intézmény aktuális tájékoztatóit, szóróanyagait, 
valamint segítségül hívjuk a helyi médiumokat (TV, újság) is.  
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A Központ szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinknek teljes körű, személyre szabott 
tájékoztatást nyújtunk az általunk végzett feladatokról, a szolgáltatás céljáról, tartalmáról a 
kapcsolatfelvétel alkalmával. 
A minél hatékonyabb családgondozás érdekében a tájékoztatás az alábbiakra is kiterjed: 
− gyermeki, valamint szülői jogok és kötelezettségek, 
− az együttműködési kötelezettség tartalma, 
− az igénybe vehető szolgáltatások,  
− az intézmény házirendje, 
− az irat betekintési jog gyakorlása, 
− panaszjog gyakorlása, 
− az ügyfelet érintő nyilvántartások. 
 
 

5. Az igénybe vevők és a dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 
 

5.1 Az igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 
 
A Gyermekjóléti Központ munkatársainak tudomására jutott, munkavégzésükhöz szükséges 
adatok, tények nyilvántartására és kezelésére, továbbá a munkatársak által adott 
információkra és az adatok védelmére vonatkozó főbb jogszabályok: 
 
- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény 
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 

szóló 1997. évi XLVII. törvény 
- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 

szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt 
személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet 

 
Mindezeken túl a munkatársak a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltakra figyelemmel 
végzik tevékenységüket, segítik elő a gyermeki jogok védelmét, illetve a törvényes képviselő 
jogainak érvényesülését. Ennek érdekében a gyermekjogi képviselő személyéről is 
tájékoztatást nyújt, valamint elősegíti a vele való kapcsolatfelvételt. 
Ha az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőt, vagy annak törvényes képviselőjét, 
hozzátartozóját bármilyen sérelem éri, arra vonatkozó panaszát az intézményvezetőnél 
előterjesztheti, aki 15 napon belül értesíti a panasz kivizsgálásának eredményéről. A 
panasztevő panaszával az intézmény fenntartójához is) fordulhat, ha az intézményvezető 
határidőben nem intézkedett, vagy annak eredményével a panaszos nem ért egyet. 
 
A munkatársak a tevékenységük során tudomásukra jutott adatokat személyes céljaikra nem 
használhatják fel. Az ügyfeleik által közölt adatokat más személyekkel csak az ügyfél 
beleegyezésével közölhetik, kivéve, ha ezen adatok közlésére jogszabály kötelez. 
Tudományos célt szolgáló adat közlése csak úgy lehetséges, ha az adatközléssel érintett 
személyt nem lehet felismerni.  
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5.2 A dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 
 
A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető 
szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg.  
A dolgozók, mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, 
valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott 
munkakörben foglalkoztatott személyek, e tevékenységük gyakorlása során közfeladatot 
ellátó személynek minősülnek. Megilleti őket a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, 
emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartása. Elengedhetetlen a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása, melynek elemei: 
 
- a nyílt kommunikáción, világos elvárásokon, letisztázott szerepeken, kijelölt 

kompetenciahatárokon és zavartalan információáramláson alapuló vezetés 
- rendszeres és személyes konzultációk a munkatársak hosszú távú mentálhigiénéjének 

megóvása érdekében 
- szakmai továbbképzések lehetőségének biztosítása 
- lehetőség szerint költségvetésben meghatározott juttatások biztosítása 

 
 

6. Szakmai felkészültség biztosításának módja, formái 
 
Az intézmény munkatársai: 
 
- egy fő intézményvezető 
- három fő esetmenedzser 
- egy fő asszisztens 
 
A hatékony és eredményes munkavégzés, a humán erőforrás jó kihasználása, továbbá a 
munkatársak mentálhigiénés egészségének megtartása érdekében a dolgozók lehetőség szerint 
részt vesznek: 
- esetmegbeszélő csoporton 
- szupervízión 
- szakmai továbbképzéseken 
 
 

7. Záró rendelkezések 
 
 
A szakmai program mellékletei: 
 
- Szervezeti és Működési Szabályzat 
 
 
Rétság, 2016. december 13. 
 
                                                                                       Kovácsné Gregor Márta 
                                                                                              intézményvezető 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                         Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 

A 165/2014.(X.27.) és 166/2014. (X.27.) Kt. határozatok felülvizsgálata 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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 az alakulóülésen Hegedűs Ferenc polgármester részére a 165/2014. 
(X.27.) Kt. határozattal havi illetményt és költségtérítést, Mezőfi Zoltán alpolgármester részére a 
166/2014. (X.27.) Kt. határozattal havi tiszteletdíjat és költségtérítést állapított meg.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2017. január 1. naptól 
módosította a polgármesterek (alpolgármesterek) juttatását. 2017. január 1-től a polgármesteri 
juttatás nem a helyettes államtitkár, hanem az államtitkár juttatásához kerül rögzítésre. 
51. § (1) bekezdés alapján az államtitkár alapilletménye a köztisztviselői illetményalap 12-
szerese, növelve az illetménykiegészítéssel és a vezetői illetménypótlékkal (997.170 Ft).  
 
A havi illetmény, a tiszteletdíj és a költségtérítés megállapítása során figyelembe kell venni a 
kerekítési szabályokat (100 Ft-ra kerekítve kell megállapítani a járandóságokat.) 
 
A 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján a 2001-5000 fő lakosságszámú település polgármeste-
re az államtitkári bér 55 %-ára, 548.500 Ft illetményre jogosult. 
A polgármestert költségtérítés illeti meg, mely havi illetményének 15 %-a, 548.443 Ft x 15 % 
= 82.300 Ft. 
 
Az Mötv. 80. § (2) alapján:  A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képvise-
lő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgár-
mester tiszteletdíja 90%-át. A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről 
vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a főállású polgármester illetményének az 
50 %-a. A Nógrád Megyei Kormányhivatal NO/TFO/16-1/2017. számú figyelemfelhívó levelében 
tájékoztatta a  jegyzőket arról, hogy a jelenleg regnáló társadalmi megbízatású alpolgármester 
már megállapított tiszteletdíja az új szabályok bevezetése miatt nem csökkenthető. A Képviselő-
testület az alakuló ülésen az alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármes-
ter tiszteletdíjának 90 %-ban állapította meg, mely az új szabályok szerint havi 274.221 x 90% = 
246.900 Ft-ra módosul.  
Az alpolgármester költségtérítése tiszteletdíjának 15 %-a, mely 246.800 Ft x 15% = 37.000 Ft.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   dr. Varga Tibor  
                                                                                                                          jegyző 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

165/2014. (X.27.) sz. KT határozat:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület Hegedűs Fe-
renc polgármester havi illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 71.§-a alapján 448.700 Ft-ban, költségtérítését 
67.300 Ft-ban állapítja meg.  
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül – intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
166/2014. (X.27.) sz. KT határozat:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjá-
nak, költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület Mezőfi 
Zoltán alpolgármester havi tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 80.§-a alapján 202.000 Ft-ban, költségtérítését 30.300 
Ft-ban állapítja meg.  
A tiszteletdíj számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül – intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 

3. Jogszabályi háttér:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ide vonatkozó rendel-
kezései az I. részben bemutatva. 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 165/2014.(X.27.) és 166/2014. 
(X.27.) Kt. határozatokban megállapított polgármesteri és alpolgármesteri illetmények felülvizs-
gálatáról készített előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény változása miatt 

- Hegedűs Ferenc polgármester havi illetményét 548.500 Ft-ban, költségtérítését 82.300 
Ft-ban, 

- Mezőfi Zoltán alpolgármester havi tiszteletdíját 246.900 Ft-ban, költségtérítést 37.000 Ft-
ban állapítja meg. 

 
A Képviselő-testület a 165/2014. (X.27.) és a 166/2014. (X.27.) Kt. határozatok rendelkezéseit a 
törvényi változás miatt hatályon kívül helyezi.   
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A tiszteletdíj számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül – intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos foglalkoztatás időpont mó-
dosításának engedélyezésére 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27-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 Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. nevében kérném a 
tisztelt Képviselő-testületet, hogy párhuzamos foglalkoztatás időpont módosítást engedélyezzen 
intézményünkben. 

Nagy-Velki Anita  intézményünk dolgozója gyermeke születése miatt igénybe vette az ezzel 
járó állami kedvezményeket. 2016. december 07-én kaptuk meg írásban a bejelentését, hogy a 2015. 
március 17-én született Nagy Bence nevű gyermek otthoni gondozása céljából 2015. február 01. 
napjától igénybe vett fizetés nélküli szabadságát szeretné megszüntetni 2016. december 31-től. Az 
elmúlt évek kapcsán számára 28 nap szabadság járt, melyet írásban megkért, jelenleg is szabadságát 
tölti. Munkába állásának időpontja: 2017. február 09. A 291/2016. (XII.16.) KT határozat alapján 
Potyecz Enikő jogviszonya erre az időszakra meghosszabbításra került. Potyecz Enikő kreatív, nem 
csak a könyvtári munka területén precíz a nyilvántartások vezetésében, de a művelődés területén is 
(programszervezésben való aktív részvétel, plakátkészítés, kézműves foglalkozások levezetése), az 
intézmény által minden programban való aktív részvétel jellemezte eddig végzett munkáját. Nagy-
Velki Anita munkába állását követően egyenlőre kiszámíthatatlan a két éves gyermeke Nagy Bence 
közösségbe – bölcsődébe – való kerülése miatt a betegség, és a kisgyermek egyéb okok miatt való 
hiányzása. Amennyiben ez rendszeres volna, a könyvtárban gondot okozna a zavartalan nyitva tar-
tás és a szombati ügyeletek biztosítása, mivel ebben az esetben két főnek kellene ellátnia ezt a fel-
adatot (Szájbely Zsolt és Varga Nándorné), melynél Varga Nándornénak még az intézmény vezetői 
és a művelődés területén még más feladatai is vannak.  

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. június 30-ig módosítsa a párhuzamos fog-
lalkoztatást.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szí-
veskedjen. 
 
Rétság, 2017. január 18. 
 
 
        Varga Nándorné 
         ig.h. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

A 291/2016. (XII.16.) számú KT határozat alapján Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár beadványát a párhuzamos 
foglalkoztatás kapcsán, azt támogatta Nagy-Velki Anita 28 nap szabadság tartamának idejé-
re. Az intézmény a határozat alapján Potyecz Enikőt erre az időre foglalkoztatja. 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( I.27.) KT. HATÁROZATA 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a párhuzamos foglalkoztatás kapcsán, azt meghosszabbítja 2017. június 30-ig. 
A párhuzamos foglalkoztatás idejére az intézmény az ebből adódó többletköltséget a 2017. évi költ-
ségvetésébe beépíti, azt biztosítja. 
  

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár beadványát a párhuzamos foglalkoztatás időpont meghosszabbítása kapcsán, azt nem tá-
mogatja. 

 
 
Határidő:   
Felelős: Varga Nándorné 
 
 
                                                                                                                                         
Rétság, 2017. ………………… 

        
 
 
 
Törvényességi záradék:  Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

         Dr. Varga Tibor 
                   jegyző 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó          előterjeszti: Dr. Varga Tibor 
MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖR KIALAKÍTÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27.-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! 
 
Többszöri alkalommal fordulok a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Polgármesteri Hivatalban a 
gördülékeny felaladatellátás érdekében műszaki ügyintézői munkakör kialakításához hozzájárulni 
szíveskedjen. 
 
A műszaki ügyekben érkező feladatok ellátása folyamatos problémát okoz, belső feladatátcsopor-
tosítás nem lehetséges. 
 
Az építésügyekkel foglalkozó ügyintézőkkel a beérkező egyéb feladatokat elvégeztetni nem lehet, 
mivel az építésügyi és az építésfelügyleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy az építésügyi hatóságnak legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt kell fog-
lalkoztatnia. A Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében az építésügyi hatósági köztisztviselő 
kizárólag építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el, vagyis az építésügyi ható-
ságon dolgozó 2 fő ügyintéző egyéb műszaki ügyekkel történő megbízása jogszabálysértő. 
 
A műszaki ügyintézői feladatkörbe csoportosítható munkákat megfelelő végzettségű ügyintézőre 
nem tudom bízni. Vannak olyan szakmai tudást igénylő kérelmek, amikhez az ügyintézőknek nincs 
megfelelő képzettségük, akiknek van azok a fent említett Kormány rendelet alapján nem végezhe-
tik el a feladatot. Jelenleg nem megoldható feladatok: vízjogi engedélyezés (szikkasztó, kútfúrás), 
telephelyengedélyek, folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos testületi előterjesztés. 
Ismételten kérem a Képviselő-testület pozitív döntését. Bármilyen foglalkoztatási forma segítené a 
munkánkat. Személyi javaslatokat is szívesen fogadok. Nem kihasználatlan állás létrehozását ké-
rem, csupán a jogszabályokban lévő feladatokat kívánom szaktudással és felelősséggel elvégez-
tetni. 
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolt munkaköri leírásban rögzített feladatokat látná el a műszaki 
ügyintéző. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szívesked-
jen. 
 
Rétság, 2017. január 11. 
         dr. Varga Tibor s.k. 
                   jegyző 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

• a 2015. október 30,-i előterjesztés, 2017/2015. (X.30.) KT. határozat 
• a 2016. február 26.-i költségvetési előterjesztés, 
• a 2016. május 27.-i előterjesztés, 117/2016. (V.27.) KT határozat 
• a 2016. június 24-i előterjesztés (Beszámoló a hivatal munkájáról), 
• a 2016. szeptember 23.-i előterjesztés, 2085/2016. (IX.23.) KT határozat 
• a 2016. október 28.-i előterjesztés, 241/2016. (X.28.) KT határozat 

3. Jogszabályi háttér:  

•  az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
• a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
• az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság kijelöléséről és működési feltételeiről 

szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. r. 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. ( I.27.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Műszaki ügyintézői 
munkakör kialakítása című előterjesztést. 

 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban az új álláshely kialakítását engedélyezi. 
Hozzájárul, hogy 1 fő felsőfokú végzettségű személy alkalmazásra kerüljön, műszaki ügyin-
tézői munkakörben Felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt az önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 14/2041. (XI.21.) rendelet módosításáról hozott rendelet ( 
16/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet ) módosítására. 
 
Határidő: 2017.  
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  
 

„B” 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Engedély kérése új 
álláshely kialakítására című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban az új álláshely kialakítását nem engedélye-
zi. 
 
Határidő: ----  
Felelős: ---- 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
dr. Varga Tibor  s.k. 

              jegyző                                                                          



 
 
 
 
 

 
Rétsági Polgármesteri Hivatala 

 
MUNKAKÖRI  LEÍRÁS 

 
 

 
 
Ikt. sz.: 
 
 

1. Munkakört betöltő neve: 

2. Jogviszony: Köztisztviselői jogviszony 

Teljes munkaidős határozatlan időre kinevezett munkavállaló 

3. Próbaidő: 6 hónap 

4. Felettese: Jegyző 

5. Közvetlen felettese: Jegyző 

6. Beosztása: 

7. Munkakör betöltéséhez előírt legmagasabb iskolai végzettség: főiskola, egyetem 

8. Köztisztviselő iskolai végzettsége: 

9. Besorolása: 

10. Munkaidő: 40 óra/hét 

11. Munkarend: hétfő:7:30-17:00, kedd-szerda-csütörtök: 7:30-16, péntek:7:30-12:30 

12. Szervezeti egység megnevezése: 

13. Munkakör megnevezése: Műszaki ügyintéző 

14. Alárendelt munkakörök: 

15. Helyettesítési rend: 

- Őt helyettesíti: 

- Ő helyettesít: 

16. Kiadmányozási jogkör: Jegyző gyakorolja 

- ügyintéző saját hatáskörében aláírhatja:  

17. Felelősségi kör: a feladatkörébe tartozó tevékenységekért közvetlen felelősség terheli 

18. Munkaköri feladatok meghatározása: 

 



Általános feladatai: 
 

• a jogszabályokban és belső szabályzatokban, munka- és feladattervekben 
meghatározott feladatok megismerése, végrehajtása, a feladatainak ellátásához 
biztosított jogkörök következetes érvényesítése, 

• a Hivatal működési hatékonyságának növeléséhez felhasználható módszerek és 
eljárások feltárása, alkalmazása, 

• a Hivatal meglévő eszközállományának minél teljesebb kihasználása, hatékony, 
gazdaságos működtetése, 

• tevékenysége során megfelelő, részletes szóbeli tájékoztatást ad az ügyfelek, 
polgármester és jegyző részére, 

• magas színvonalú fegyelmezett munkavégzés. 
 
Speciális feladatai: 

• a feladatköréhez kapcsolódó napi munkavégzésben történő hatékony személyes 
közreműködés, különös tekintettel a közbeszerzések és pályázatok tekintetében, 

• a feladatköréhez kapcsolódó hatékony érdemi közreműködés a településen folyó 
beruházások eredményes megvalósulása érdekében. A jegyző és munkatársak által 
végzett munkafolyamatok végrehajtásának segítése, jogszabályok értelmezése, 
szerződések előkészítése, szerződés-tervezetek készítése, 

• a Hivatali munkatársak által végzett munkafolyamatok során jogszabályi 
segítségnyújtás, szerződés-tervezetek elkészítése, 

• feladatköréhez kapcsolódó helyi önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítésében és 
elkészítésében közreműködik, 

• a Jegyző közvetlen irányításával hatósági, lakossági és egyéb ügyek vizsgálata, 
• Képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések egyeztetése, előkészítése, elkészítése, 

testületi döntést tartalmazó önkormányzati határozat végrehajtása, 
• részvétel bizottsági és képviselő-testületi üléseken az általa készített előterjesztések 

vonatkozásában a napirend tárgyalásán. 
 
Hatósági feladatai: 

• telepengedélyek, bejelentett telephelyek nyilvántartása, karbantartása és aktualizálása 
a feladatelvégzés során, 

• fakivágás engedélyezésének előkészítése, 
• közterületfoglalási feladatok előkészítése, 
• közútkezelői nyilatkozatok (közművekkel, közműtérképpel kapcsolatos 

)adminisztrációs ügyintézés, 
• zajhatárérték megállapítás, 
• jegyzői szakhatósági ( környezetvédelmi hatósági, vízjogi hatósági  pl. kútfúrási, 

létesítési és üzemeltetési) feladatok engedélyezése, 
• rendezési terv felülvizsgálat koordinálása, 
• Központi Cím Regiszter” vezetése, 
• „Takarnet” elnevezésű hálózat adatainak kezelése pályázatokhoz és önkormányzati 

ügyekhez.. 
• adó és értékbizonyítvány készítése 
 



Közbeszerzési feladatok: 
• közreműködik a közbeszerzési eljárásal kapcsolatos önkormányzatot és hivatalt érintő 

belső szabályzatok, intézkedések elkészítésében, 
• beszerzési javaslatok előzetes kontroljával elősegíti az önkormányzat intézményeinek 

beszerzésekkel, közbeszerzésekkel kapcsolatos tevékenységeinek szakszerűségét és 
célszerűsűgét, 

• közreműködik a közbeszerzési terv készítésével és az éves beszámoló készítésével 
kapcsolatos feladatok ellátásában, 

• közreműködik, koordinál a pályázati és a dokumentációk kidolgozása során, 
• közreműködik, koordinál az testületek, szervezetek, partnerek, érintettek 

együttműködése során, 
• közreműködik és ellenőriz az adminisztrációs, valamint a nyilvántartási, aktualizálási 

feladatok elvégzése során, 
• közreműködik a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok során, 
• ellátja az esetlegesen kapcsolódó jogviták rendezése során felmerülő feladatokat. 

 
Vagyongazdálkodási feladatok: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvényben, a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben és az 
önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott, vagyongazdálkodással kapcsolatos, 
önkormányzati és jegyzői feladatok végrehajtásának ellátása, különösen: 

• új ingatlanok helyszíni felmérése, kataszterre felvezetése, 
• az ingatlanok változásai éves statisztikai jelentések összeállítása, vagyonkataszter 

naprakész vezetése, egyeztetése (tulajdonos, tulajdoni hányad, területváltozások, 
beruházás, felújítás során ráfordított értékváltozások, funkcióváltozás, 
forgalomképesség módosítás, műszaki paraméterek változásainak vezetése), 

• közreműködik az önkormányzati vagyont érintő pályázatok szakszerű előkészítésében 
és lebonyolításában, 

• az önkormányzati tulajdonokhoz kapcsolódó engedélyek ügyintézése. 
 
Egyéb feladatok: 

• a magasabb szintű jogszabályi határidők betartása érdekében köteles a munkaköréhez 
kapcsolódó, a képzettségének megfelelő eseti feladatokat végrehajtani a jegyző 
utasítására, 

• köteles a munkavégzéshez kapcsolódó ágazati jogszabályok és helyi rendeletek 
előírásait megfelelően alkalmazni, 

• elvégzi, illetve gondoskodik a feladatkörébe tartozó adminisztrációs kötelezettségek 
végrehajtásáról, 

• munkaköréhez kapcsolódóan gondoskodik a személyes adatok védelméről, a határidők 
és az ügykezelési előírások betartásáról, a hatályos jogszabályok megismeréséről, 
illetve betartásáról, 

• a munkavégzés során köteles betartani, illetve betartatni a munkavédelmi és a 
tűzvédelmi előírásokat.



Kötelezettségei: 
Részletes kötelezettségeit az Önkormányzat mindenkori hatályos SZMSZ-e (és annak 
mellékleteként a Polgármesteri Hivatal ügyrendje) tartalmazza. 
 
Jogosultságai: 
Munkavégzésével kapcsolatban jogosult kezdeményezni az ügykörébe tartozó kérdésekben 
szakértői megbeszélések, tanácskozások szervezését; javaslatot tenni tevékenységének 
célszerűségére; véleményt nyilvánítani a felelősségi körébe tartozó szakmai kérdésekről, 
dönteni a kötelezettségi körébe tartozó ügyekben. 
Fentiekben nem rögzített kérdésekben a 2011. évi CXCIX. törvény a Közszolgálati 
tisztviselőkről, a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről rendelkezései, valamint az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók. 

 
 
 
 
 
 

Rétság,  
                                                                                    ……………………………………… 
                                                                                                     munkáltató 
 
 

A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglalt feladataimat tudomásul 
vettem. 

 
Rétság,  

 
                                                                                 ………………………………………… 
                                                                                                köztisztviselő 
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1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó          előterjeszti: Dr. Varga Tibor 

TITKÁRSÁGI ÜGYKEZELŐ STÁTUSZ LÉTESÍTÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27.-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 Polgármesteri Hivatalban az ügyfelek megfelelő kiszolgálása érdekében kérem a Tisztelt Képvi-
selő-testületet, hogy 1 fő titkársági ügykezelő státusz kialakításra kerüljön. Több ügyfél kifogásolja, 
hogy a polgármesteri hivatalba nincs olyan személy, akinél informálódhatnak vagy pl. az ügyükkel 
melyik irodába lévő ügyintézőhöz forduljanak. 
 
Az átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelet 3, §-a alapján: „… A 
Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában a létszám stopot fenntarja. Bármilyen ok 
miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerző-
déssel 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 …” 
 
Jelenleg nem megoldott az adminisztrátor helyettesítése sem. Egy esetleges hosszabb betegség, 
váratlanul szükséges szabadság felmerülése esetén nem tudok eleget tenni a jegyzőkönyvek 15 
napon belüli felterjesztési kötelezettségének. 
 
Az új titkársági ügykezelő a csatolt mellékletben lévő munkafeladatokat látná el. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. január 18. 
 

Dr. Varga Tibor 
       jegyző 

 

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

16/2016. (I.22.) számú Kt. határozata 
117/2016. (V.27.) számú Kt. határozata 
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3. Jogszabályi háttér:  

2011. évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselőkről) 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(01.27.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Titkársági ügykezelő státusz létesítése című elő-
terjesztést 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban az új álláshely kialakítását engedélyezi. 
Hozzájárul, hogy 1 fő felsőfokú végzettségű személy alkalmazásra kerüljön, műszaki ügyin-
tézői munkakörben Felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt az önkormányzat Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 14/2041. (XI.21.) rendelet módosításáról hozott rendelet ( 
16/2016. (XII.20.) önkormányzati rendelet ) módosítására. 
 
Határidő: 2017.  
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
 

„B” 
 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Titkársági ügykezelő státusz létesítése című elő-
terjesztést 
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban az új álláshely kialakítását nem engedélye-
zi. 
 
Határidő: ----  
Felelős: ---- 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
dr. Varga Tibor  s.k. 

                    jegyző                                                                             
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Rétság Város Polgármesteri Hivatala 

 
MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
 

 
 
Ikt. sz. 
 

1.) Munkakört betöltő neve:  

2.) Jogviszony: Köztisztviselő 

 Teljes munkaidős határozott időre kinevezett munkavállaló 

3.) Próbaidő: 6 hónap 

4.) Felettese: jegyző 

5.) Közvetlen felettese: jegyző 

6.) Beosztása: titkársági ügykezelő 

7.) Besorolása: ügykezelői illetmény 

8.) Munkaidő: 40 óra/hét 

9.) Munkarend: hétfő: 7:30-17:00, kedd -szerda- csütörtök: 7:30-16:00, 

 péntek: 7:30-12:30 

10.) Szervezeti egység megnevezése: Hatósági és Igazgatási csoport 

11.) Feladatkör megnevezése: egyéb ügykezelő 

12.) Alárendelt munkakörök: 

13.) Helyettesítés meghatározása: 

- Őt helyettesíti: ügykezelő 

- Ő helyettesíti: ügykezelő 

14.) Munkakör technikai feltételrendszere: MS Office, iktatóprogram 

15.) Munkaköri feladatok meghatározása: 

Általános feladatai: 

• a jogszabályokban és belső szabályzatokban, munka- és feladattervekben 
meghatározott feladatok megismerése, végrehajtása, a feladatainak ellátásához 
biztosított jogkörök következetes érvényesítése; 

• a Hivatal működési hatékonyságának növeléséhez felhasználható módszerek és 
eljárások feltárása, alkalmazása; 

• a Hivatal meglévő eszközállományának minél teljesebb kihasználása, hatékony, 
gazdaságos működtetése; 

• magas színvonalú. fegyelmezett munkavégzés; 
 



2 
 

Speciális feladatai: 
 

• gondoskodik az irattárak rendezéséről, a selejtezendő anyagok selejtezéséről 
• kapcsolatot tart a Nógrád Megyei Levéltárra és irányításukkal gondoskodik a 

levéltárba átadandó dokumentumok rendezéséről, felvezetéséről és átadásáról 
• jegyző által kiszignózott postai küldemények iktatása 
• ügyiratok folyamatos iktatása főszámra, alszámra és gyűjtőszámra 
• az ügyintézők által irattározásra leadott anyagok irattározása, kivezetése 
• hatósági statisztikai jelentéshez folyamatosan gyűjti és feldolgozza az adatlapokat 
• összeállítja az éves hatósági statisztikai jelentést 
• selejtezés előkészítése és lebonyolítása az érvényben lévő szabályzat alapján 
• kezeli a telefonközponton keresztül érkező hívásokat 
• nyomon követi a hivatal@retsag.hu email címre érkező elektronikus leveleket, azokat 

az illetékeshez továbbítja 
• kezeli a faxon érkezett leveleket, azokat az illetékeshez továbbítja 
• képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések másolása, postázása 
• a képviselő-testületi ülések anyagainak kihordása a jegyző által megjelölt napon 
• egyéb fénymásolási feladatok ellátása 
• gondoskodik a fénymásoló karbantartásáról, állandó üzemképességéről 
• kimenő posta felvezetése, nyilvántartása 
• adóértesítések, felszólítások iktatása és a postára adás előkészítése 
• gondoskodik az ügyfelek információval történő ellátásáról az ügyintézésre, az 

ügyintéző személyére vonatkozóan 
• távolléte esetén helyettesíti az irodai asszisztenst 
• a felsorolt munkaköri feladatain túl köteles ellátni a polgármester és a jegyző által 

adott külön megbízásokat 
 

 
Munkavégzésével kapcsolatban jogosult kezdeményezni az ügykörébe tartozó 
kérdésekben szakértői megbeszélések, tanácskozások, vezetői egyeztetések szervezését; 
javaslatot tenni tevékenységének célszerűségére, véleményt nyilvánítani a felelősségi 
körébe tartozó szakmai kérdésekről, dönteni a kötelezettségi körébe tartozó ügyekben. 
 

 
 
Rétság,  
 
                                                                                    ……………………………………… 
                                                                                                     munkáltató 

 
A munkaköri leírás 1 példányát átvettem, az abban foglalt feladataimat tudomásul 
vettem. 
 
Rétság,  
 

 
                                                                                 ………………………………………… 
                                                                                               munkavállaló 
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó          előterjeszti: Dr. Varga Tibor 

KÖZSZOLGÁLATBAN ÁLLÓK ILLETMÉNY ELTÉRÍTÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27. -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 közszolgálati jogviszonyban állók díjazását a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény szabályozza. E törvény bevezetője szabályozza a közszolgálati munka közös szabályait. A 
törvény kiemelt figyelmet fordít a közösség erejének és minden ember becsületének alapját képe-
ző munkára, amely a munkavégzéssel együttjáró általános jogosultságokat és kötelezettségeken 
túlmenő speciális és többlet jogosultságokat és feladatokat ír elő a köztisztviselők számára. 
 
A köztiszviselő havonta illetményre jogosult. A köztisztviselői alapilletményt az illetményalap és a 
bértáblában található szorzószám segítségével számolják ki. Az illetményalap összegét az állami 
költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A köztisztviselői és kormánytisztviselői illetményalap 
2016. évben is egységesen 38.650 forint. Az illetmény megállapításának alapjául szolgáló illet-
ményalap utoljára 2008. évben változott 36.800 Ft-ról 38.650 Ft-ra, azóta változatlan. 
 
A törvény alapján a helyi önkormányzati rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai 
végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke 
a köztisztviselő illetményének legfeljebb 30-%-a. Az illetménykiegészítés középiskolai végzettségű 
köztisztviselőnek is megállapítható legfeljebb 20%-os mértékben. 
 
A Rétsági Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére a törvényben biztosított egy-
séges mértékű illteménykiegészítés 2010-ben a középfokú végzettségű köztisztviselők részére 
10%-os mérték került elfogadásra. Jelenleg az alapilltemény és a 10%-os illetménykiegészítés 
együttes összege nem éri el a garantált bérminimumot (161.000 Ft) a középfokú végzettségű köz-
tisztviselő esetében. 
 
A Polgármesteri Hivatalban 5 fő középfokú végzettségű és 6 fő felsőfokú végzettségű köztisztvise-
lő és 2 fő ügykezelő (párhuzamos foglalkozatás) áll alkalmazásban az alábbi bontásban: 
 
 Jegyző 

• 1 fő 
I. besorolási osztály 

• 2 fő + 30%-os eltérítés 
• 2 fő   (nincs eltérítés) 
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• 1 fő gyes (nincs eltérítés) 
 

II. besorolási osztály 
• 1 fő személyi illetmény 
• 4 fő + 10%-os eltérítés 

 
III. besorolási osztály 

•  1 fő ügykezelői illetmény (2017-ben már nincs eltérítés, garantált bér maga-
sabb) 

•  1 fő párhuzamos foglakoztatás (nincs eltérítés) 
 
A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. 
(XII.15.) Korm. rendelet 2.§ (2) a.bekezdése szerint a legalább középfokú iskolai végzettséget, 
illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált 
bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 
161.000 Ft. A garantált minimálbér folyamatos emelése miatt a bértábla „öszecsúszott”, a középfo-
kú végzettségű pályakezdő és a 30 év szolgálati jogviszonnyal rendelkező dolgozó bérét is ki kell 
egészíteni, hogy elérje a garantált bért. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségűek bére gyakorlatilag a 
fizetési fokozat változását követi, ami nagyon csekély mértékű. 
 
Az alacsony illetmények miatt a 2016-os évben a Polgármesteri Hivatalban 2 fő lemondott köz-
tisztviselői jogviszonyáról és 1 fő áthelyezését kérte a helyi járási hivatalhoz. (A járási hivatalokban 
dolgozók bére a 2016. évi LII. törvény alapján kerül megállapításra.) 
 
Mivel a Járási Kormányhivatal és a Polgármesteri Hivatal egy épületben van a bérfeszültség ezál-
tal sokkal „kiélezettebb”. A lemondás-áthelyezés miatt a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport fel-
adatkörébe tartozó ügyek intézése napi szinten problémát okoz. 
 
A bérfeszültség rendezésére az alábbi két lehetőség közül javaslom dönteni: 
 
A Kttv. 133. § szerint: 

(3) A hivatali szerv vezetője át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások 
elő      irányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményérté-
kelése alapján  a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési foko-
zathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult - 
december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal 
csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év 
február 28-áig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben egy alkalommal a meg-
állapítástól számított hat hónapot követően a teljesítményértékelés alapján módosítható, azzal a 
feltétellel, hogy a kormánytisztviselő korábban már megállapított alapilletménye legfeljebb 20%-
kal csökkenthető.” 

  
A Kttv. 235.§ szerint:  

(1) A képviselő-testület hivatalánál minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel 
alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott 
illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a pol-
gármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a fő-
jegyző. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó 
havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. 
(2) Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető. 

 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a köztisztviselők és ügykezelő béreinek rendezése cél-
jából 2017. január 01-től engedélyezze a személyi bérek kialakítását és annak forrását a 2017. évi 
költségvetési rendelet személyi juttatások előirányzatán biztosítsa. 
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Az alacsony bérezés miatt továbbá javaslom felülvizsgálni az önkormányzatnál és intézményeinél 
állományban lévő közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a munka tör-
vénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti jogviszonyok béreit is.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az intézmények kö-
zötti egyenlő elbírálás lehetőségét a pénzügyi források figyelembe vételével felülvizsgálni szíves-
kedjen. 
 
Rétság, 2017. január 19. 
 
        Dr. Varga Tibor  
                Jegyző 
 

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

2010. évi KT. határozat a középfokú végzettségű dolgozók illetménykiegészítéséről 

3. Jogszabályi háttér:  

2011. évi CXCIX. törvény 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(I.27.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közszolgálatban ál-
lók illetmény eltérítéséről szóló előterjesztést. 
 
A,. 

 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban hozzájárul, hogy a vezető át nem ruházha-
tó hatáskörében eljárva 2017. január 01-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban a 
kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 
50-%-al megemelje vagy legfeljebb 20%-al csökkentett mértékkel megállapítsa. 
 
 
B.,  
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban hozzájárul, hogy a vezető át nem ruházha-
tó hatáskörében eljárva 2017. január 01-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban telje-
sítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőknek a Kttv. 
-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt 
állapítson meg.  
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                       Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

TÓTH ANNA KÉRELME 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 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! 
 
 
Tóth Anna (2651 Rétság, Táncsics Mihály út 17.) ismételten panasszal fordul a Képviselő-
testülethez. Kifogásolja, hogy a gépkocsi feljáró dőlésszöge nem megfelelő, túl meredek, to-
vábbá a vízelvezetés sem szerencsés, a járdáról a csapadékvíz az udvarába folyik.  
 
A Táncsics utca kialakulása sajátos domborzati jegyeket hordoz. A mélyen fekvő út, a meredek 
pandal a teljes utca hosszát jellemzi. 
 
Építészkolléganő augusztusi véleménye alapján egy megoldás lehet a járdaszakasz lesüllyesz-
tése is, ugyanakkor ez a megoldás magában hordozza azt a veszélyt, hogy valamennyi ingat-
lantulajdonos kéri majd e munkák elvégzését. Akkor pedig a gyalogos forgalom lehetetlenül el a 
járdán. 
  
Kérem Képviselő-társaimat, találjuk meg azt a közös megoldást, mely jó a kérelmezőnek és jó 
az önkormányzatnak is. Szívesen veszem javaslataikat a speciális földrajzi adottságok figye-
lembevételével. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. január 12. 
  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. augusztus 26. napján megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

190/2016. (VIII.26.) számú határozata 
 
 

Tárgya: Tóth Anna kérelme 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a domborzati adottságok miatt a már meglévő állapotot nem módosítja.  
 
 
Határidő: 2016. szeptember 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az alábbi műszaki megoldást javasolja: 
 
………………………………….. 
 
………………………………….. 
 
………………………………….. 
 
 
Határidő: 2017. …………………………. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.17.) számú határozata 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a domborzati adottságok miatt a már meglévő állapotot nem módosítja.  
 
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

Pfaff László és Pfaff Lászlóné felajánlása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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! 
 
Pfaff László évtizedeken keresztül haditechnikai gyűjteményt hozott létre a híradó és vegyi su-
gárvédelem és felderítés szakágban. 
 
A gyűjtemény bemutatását tartalmazó felajánlást az előterjesztéshez mellékelem. 
 
Pfaff László a gyűjteményt ajánlja fel az önkormányzat részére. Elképzelése szerint kb. 150 m2-
es területen helyezhető el a kiállítási anyag. 
 
Jelenleg kiállító terem csak a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben áll rendel-
kezésre, ahol időszaki kiállítások láthatók. A gyűjtemény részére méltó, szabad terület nincs. A 
későbbiek során a volt laktanyába tervezett, kulturális célt szolgálató épület felújítását követően 
látok esélyt arra, hogy a gyűjtemény elhelyezésre kerüljön. Amennyiben a Képviselő-testület a 
gyűjteményt elfogadja, azt jelenleg csak raktározni tudjuk, illetve időszakos kiállítás rendezhető 
belőle a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (I.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Paff László és Pfaff Lászlóné 
felajánlásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a felajánlott hadtechnikai gyűjteményt elfogadja. A gyűjtemény tárolására a 
……………………………… út/utca ……… szám alatti épületet jelöli ki.  
 
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Paff László és Pfaff Lászlóné 
felajánlásáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a felajánlott hadtechnikai gyűjteményt helyhiány miatt nem fogadja el. Az 
elbírálás alatt lévő barnamezős pályázat elnyerését és a volt laktanyában tervezett kulturális 
célú épület felújítását követően a felajánlás ismételten tárgyalható.  
 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

Pfaff Lászlóné kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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! 
 
Pfaff Lászlóné azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a pusztaszántói település-
részen található 093/1 helyrajzi számú területet a rendezési terv módosítása kapcsán ipari öve-
zetté változtatni szíveskedjen. Indokolása szerint a szomszédos 040/2 helyrajzi számú terület 
már az ipari övezethez tartozik.   
 
A 03/93 helyrajzi számú és a 040/2 helyrajzi számú ingatlan kérelmező tulajdona, jelenleg szán-
tó besorolási ágú. 
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 2016. április 29-én döntött a Képviselő-
testület. A 89/2016. (IV.29.) Kt. határozatban a Képviselő-testület 2003. évtől kezdődően a már 
elfogadott módosítások felülvizsgálatáról döntött.  
 
Kérem szíves döntésüket arra vonatkozóan, hogy új kérelmek esetében mi legyen az eljárás 
rendje.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

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

Kivonat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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2016. április 29. napján megtartott Képviselő-testületi ülésről  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

89/2016. (IV.29.) számú határozata 
 
 
 

Tárgya: Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
 
 
 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításával 
egyetért. A felülvizsgálat során csupán a 2003. évet követően elfogadott módosítá-
sokat kívánja felülvizsgálni és egységes szerkezetbe foglalni (HÉSZ, szerkezeti és 
szabályozási terv), illetve digitalizált változatban megrendelni. 
 
A 2003. évben elfogadott rendezési tervhez képest történő változtatásokat beépítés 
előtt a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra. 
 
A településrendezési eszközök felülvizsgálatára árajánlatot kell kérni mind a főépítészi, 
mind a tervezői tevékenységek ellátására. A döntéshez legalább 3 db árajánlat bekérése 
szükséges 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
Határidő: árajánlat kérésére: 2016. május 6. 

 
Moór Mátyás (2011-teljes mentesség),  
Angyalné Wilwerger Józsa (2011),  
Guzmicsné Csonka Ágnes (2011-teljes mentesség),  
Őze János József ((2011),  
Karaba Tamás András (2012),  
Kenyeres István (2014-teljes mentesség). 

 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                     dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
Lichtenberger Edit 
       jkv.vez. 
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3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (I.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Paff Lászlóné kérelméről készí-
tett előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök 2017. évi felülvizsgálata során a 89/2016. 
(IV.29.) Kt. határozatban megfogalmazott feladatokat kívánja elvégezni, új egyedi kérelmeket 
nem támogat. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Paff Lászlóné kérelméről készí-
tett előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a településrendezési eszközök 2017. évi felülvizsgálata során a tervező és 
a főépítész javaslata alapján egyedi kérelmeket is figyelembe kíván venni. 
 
A beérkezett kérelmeket el kell juttatni a felsorolt szakemberekhez. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
 
 
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 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

NYÁRFA U. 4. SZÁMÚ TÁRSASHÁZ LAKÓINAK KÉRELME 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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 Nyárfa u. 4. szám alatti társasház lakóközösségéből 4 ingatlantulajdonos azzal a kéréssel 
fordul a Képviselő-testülethez, hogy az ingatlanuk előtt lévő 2 db fenyőfát kivágatni szívesked-
jenek. A kérelmet az előterjesztéshez csatolom. A beadványt a címen szereplő 6 lakás tulajdo-
nosai közül 4 írta alá, 2 tulajdonos véleményét nem ismerjük.  
 
2015. évben több kérelem érkezett a város több pontjáról. A lakók akkor is a fák méretére, álla-
potára, valamint ingatlanaik esetlegesen keletkező veszélyekre hivatkoztak. Ekkor a Nyárfa u. 
4. szám alatti ingatlanból kérelem nem érkezett. A fákat kérelem hiányában szakértő nem nézte 
meg, szakvélemény a Polgármesteri Hivatalban nem áll rendelkezésre.   
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

46/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet - a fás szárú növények védelméről 
 
A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása 
6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illeté-
kes jegyző engedélyezi. 
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(2) Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy 
annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a 
helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
(2a) Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az 
érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát. 
(3) A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha 
a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott; 
b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivi-
telezhető; vagy 
c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. 
(4) Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, 
az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni. 
(5) A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket 
képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról 
szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - 
a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. 
7. § (1) Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi 
okból - a 6. §-ban foglaltaktól eltérően - történt kivágása esetén 
a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti 
formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illeté-
kes jegyzőhöz; 
b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi. 
(2) A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására köte-
lezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként 
nem hárítható el. 
8. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles 
gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 
éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést 
meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem 
ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. 
(2) 
(3) Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a 
jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi. 
(4) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak rész-
ben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíte-
ni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a hasz-
nálót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés 
megtételére kötelezi. 
(5) A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendel-
tetésére tekintettel kell teljesíteni. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyárfa u. 4. szám alatti társas-
ház lakóinak kérelméről készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület valamennyi lakó egyetértését kéri a tulajdonosi hozzájárulás megadásá-
hoz. A kérelemről a Képviselő-testület a hozzájárulások beérkezéséét követően dönt.  
 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

TERMAN JÓZSEFNÉ KÉRELME 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-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! 
 
Terman Józsefné (ismételten) kéri, a Rákóczi út 57., illetve a Rákóczi út 59. szám előtt lévő 2 
db fenyőfa kivágását. 
 
A kérelem 2015. évben is benyújtásra került. Akkor a felkért szakértő – Bernáth István erdész- a 
fák kivágását javasolta. A fák 2015. évben azért nem kerültek kivágásra, mert egy lakó nem 
járult hozzá a munkák elvégzéséhez. 
 
A 2015. évi szakértői vélemény óta eltelt időszak alatt a fa kivágásának indoka nem szűnt meg. 
A lakók elmondása szerint igen gyakori, hogy száraz ágak esnek le, az elszáradt tűlevelek miatt 
igen gyakran kell takarítani. A fákat veszélyesnek tartják, félnek az anyagi károktól. 
 
Véleményem szerint a szakértő által javasolt intézkedés indokolt. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Terman Józsefné kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Rákóczi út 57-59. szám előtt lévő 2 db 
lucfenyő kivágásához. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt a jogszabályok szerinti eljárások lefolytatásá-
ra. 
 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (I.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Terman Józsefné kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület valamennyi lakó egyetértését kéri a tulajdonosi hozzájárulás megadásá-
hoz. A kérelemről a Képviselő-testület a hozzájárulások beérkezéséét követően dönt.  
 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 
 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK MUNKACSOPORTHOZ ÉRKEZETT KÉRELEM 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. január 27-i ülésére 

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

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
 
A Társadalmi Kapcsolatok Ad-hoc Munkacsoporthoz egy kérelem érkezett, Kapcsosné Varga 
Zsuzsa a Rétsági Általános Iskola 7.a és 7.b osztály vetélkedőn és természettudományos kiállí-
táson való részvételhez kér költségátvállalást. A vetélkedőn 20 fő venne részt, valamennyien a 
Rétsági Általános Iskola tanulói.  
Az útiköltség 280 km re bruttó 229 Ft-tal számolva 64.120 Ft, melyből 70 % 44.885 Ft vállalható 
át.  
 
A kérelem a szabályzatnak megfelel. 

  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen.      
 
 
Rétság, 2017. január 17. 
                          
 
                                                                                                                   Mezőfi Zoltán s.k. 
                                                                                                                     alpolgármester 
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
3. Jogszabályi háttér:  
Átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet 
 
 
 

4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2017. (I.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Mun-
kacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és Kapcsosné Varga Zsuzsanna ké-
relmére a 7.a és 7.b osztály vetélkedőn való részvétel és természettudományos kiállítás megte-
kintése program útiköltségeiből (teljes költség 64.120 Ft) 44.885 Ft-ot átvállal. 
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. január 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

2016. december 16-i ülés 
 

 
A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 

282 
Végrehajtás folyamatos 

 
Intézkedési terv jóváhagyása II. 

283 
Az Intézkedési tervet megküldtük az ASZ-nak 

 

Főkefe Kft. bérleti szerződés hosszabbítási kérelme 284 
A szerződés részünkről aláírásra került. A partner a szerződésben a cég-
név esetén kéri, hog y a Közhasznú szóval egészítsük ki a szerződést. 

 
      Temető kerítéssel kapcsolatos döntések meghozatala 

285 
A szerződést a geodétával megkötöttük, a munka elvégzésre került.  
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      Megbízási szerződés jóváhagyása – 2017. évi belső ellenőrzésre 

286 
A szerződés aláírása megtörtént, végrehajtás folyamatos 

 
Árajánlat elbírálása – geodétai munkákra 395/1 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatban  287 

A szerződést a geodétával megkötöttük, a munka elvégzésre került. 
 

      Szerződésmódosítás jóváhagyása (Zöld Híd Kft.) 
288 

A szerződés aláírása megtörtént, végrehajtás folyamatos 
 

ASP rendszer bevezetése 
289 

A nyertes pályázót értesítettük a testületi döntésről 
 

ASP integráció előkészítése 290 
A szerződés szövegezése egyeztetés alatt. 

 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme párhuzamos fog-
lalkoztatás engedélyezésére 291 

Nem telt le a határidő, újabb módosító kérelem érkezett a döntéshez. 
 

      Smilepapaer.hu Kft. kérelme 292 
A kérelmező értesítése megtörtént. Problémát az egyik tulajdonos vállal-
kozás okozza, mely felszámolása már megtörtént. 

 

Jónás Pál kérelme 293 
A szerződés kötésre a kaució összege miatt nem került sor. 

 
TKM döntés  

294 
A kérelmezőt a döntésről értesítettük. 

 
251/2016. (X.28.) Kt. határozat módosítása 

295 
A módosított határozat alapján a Kereplő Néptáncegyüttes benyújtotta az 
elszámolását. 
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     Jégpálya építés lehetősége a Járóbetegellátó Központnál 
296 

Az anyagbeszerzés, melyet az önkormányzat vállalt, megtörtént. 
 

Közalkalmazotti bér eltérítése 297 
Kompromisszumos javaslatot megszületett. Az átsorolás megtörtént. 

 
 
Egyéb információk 
 
- Család- és Gyermekjóléti Központ törzskönyvi bejegyzése 2017. január 9-i nappal megtör-

tént. 
 

- Lezajlott a per a Kormányhivatallal, a bíróság kötelezett bennünket, hogy 90 napon belül 
hozzuk létre az intézményt.  
 

- A 9 db értékbecslés megérkezett (7 db Rákóczi út 22.  db Piactér). 
 
 
 
 
 

Egyebekben különböző rendezvényeken kifejtett munkák megköszönése szerepelt, ezek 
intézkedést nem igényelnek. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális  Bizottság  2016. december 13 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 73 db határozatot ho-
zott: 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 66 db 582.000 Ft 
- -       elutasított kérelem 3 db - 

           Döntés összesen: 69 db 582.000 Ft 
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása 
iránti kérelem - - 

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

           Döntés összesen: 2 db - 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db 50.000 Ft 
           Döntés összesen: 73 db 632.000 Ft 



4 
 

  
  
Szociális  Bizottság  2017. január 6. -i ülésén az alábbi részletezés szerint 5 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Temetési Települési támogatás - - 
- -       támogatott kérelem 3 db 150.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: - - 
Születési települési támogatás - - 

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

           Döntés összesen: - - 
           Döntés összesen: 4 db 175.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 1/2017. (I.6.) számú határozatával 41 személy részére 1 m³ , 68 személy részére 
0,5 m³ szociális célú tűzifa támogatást állapított meg, vissza nem térítendő természetbeni juttatásként, 
17 személy kérelmét pedig elutasította. 
 

Rétság, 2017. január 09. 
Hegedűs Ferenc  
   polgármester 

 
 
 
 

2 Határozati javaslatok 

 
 

 
 „A” változat 

 
2017.( ………..) KT. HATÁROZAT 

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

„B” változat 
 

2017. ………..) KT. HATÁROZAT 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem 
fogadja el.  
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