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1/ A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 7/2005. (IV.1.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatra szorul.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. §-a szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi,
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskolaegészségügyi ellátásról.
Az Eatv. 6. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete – a praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. A rendelettervezetet véleményezés céljából megküldtük
az alapellátásban résztvevők részére, melyre a jóváhagyás megérkezett. Az alapellátásban
résztvevők jelzéssel nem éltek (illetve az alábbi észrevételeket tették).
A háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban: háziorvosi) ellátás két olyan sajátossággal
rendelkezik, amely megkülönbözteti minden más egészségügyi szolgáltatástól, nevezetesen az
a személyes jelleg, amelynek keretében a háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást
nyújt a betegének, illetve az, hogy kizárólag a háziorvosi ellátás jellemzője az egészségügyi
intézményen kívüli, azaz a beteg otthonában nyújtott ellátás.
Annak érdekében, hogy a háziorvosi ellátás speciális jellemzői megfelelően érvényesülhessenek, a háziorvosi körzetet célszerű úgy kialakítani, hogy a háziorvosi rendelő a körzet legtávolabb eső pontjától is – tömegközlekedéssel vagy gyalogosan – 15 percen belül megközelíthető
legyen. A háziorvosi körzet kialakításának másik alapvető szempontja a háziorvosi ellátás finanszírozhatóságának biztosítása.
Ennek alapján a körzet kialakítása során törekedni kell arra, hogy a körzetben lakók száma biztonsággal elérje a finanszírozási minimumot (a lakosság 10 %-a), azonban ne haladja meg a
szakmai szempontból még elfogadható maximális létszámot. Ez utóbbi alapvető jelentőségű a
háziorvosi szolgálat által végzett preventív ellátások, gondozási feladatok és az egészségügyi
felvilágosítással kapcsolatos feladatok korrekt elláthatósága szempontjából, ugyanakkor a finanszírozás szempontjából is releváns.
A háziorvosi praxisok létszáma a közterületre bejelentkezett lakosok száma után 2016. január
1-i állapot szerint a rendelettervezet 1. számú függeléke szerint alakult.
A valóság azonban nem ezt a számot tükrözi, mivel szabad orvosválasztás alapján a betegek
eldönthetik, hogy melyik körzetbe akarnak tartozni, és amennyiben a választott körzet orvosa
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fogadja őket, úgy átviszik a kártyájukat.
A rendelet-tervezetet az Eatv. 6. § (2) bekezdése szerint megküldtük az egészségügyi alapellátásért felelős módszertani intézetnek, melynek véleménye 2017. március 6. napján érkezett
meg az önkormányzathoz. A rendelet véleményezését mellékelem.
A körzetek meghatározása a jelenlegi és hosszú évek óta működő praxisok alapján lett meghatározva.
A rendelet-tervezetet megküldtük a praktizáló háziorvosok részére, kifogást orvosaink nem fogalmaztak meg a tervezet ellen.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 20.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2./ Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
7/2005. (IV.1) önkormányzati rendelet

3./Jogszabályi háttér:
1./ pontban bemutatva
4./ Rendelet-tervezet

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (.....) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
alapellátásért felelős módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy megállapítja Rétság Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, valamint az
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alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek
elosztását. A körzethatárokat és a hozzátartozó lakosságszámot a 2016. január 1.-i állapotnak
megfelelően az 1. számú függelék tartalmazza.
2. A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást
végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint iskola- és
ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosra és védőnőre.
3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet
3.§

(1)

Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel kettő felnőtt
háziorvosi körzet működik.

(2)

A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége a (3) bekezdés szerinti ellátási területen élő 14 év feletti lakosságra terjed ki.

(3)

Az I. számú háziorvosi szolgálathoz tartozó rétsági közterületek:
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke
köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló, Nógrádi utca, Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, Templom utca, Tölgyfa
utca, Vasutasház utca

(4)

Az I. számú háziorvosi szolgálat területellátási kötelezettsége Tolmács községre is kiterjed.

(5)

Az I. számú háziorvosi szolgálat székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.
4.§

(1)

A II. számi háziorvosi szolgálathoz tartozó rétsági közterületek:
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac tér, Pusztaszántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca

(2)

A II. számú háziorvosi szolgálat területellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.

(3)

A II. számú háziorvosi szolgálat székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.

5.§
(1) Az I. és II. számú háziorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
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6.§

(1)

Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy gyermekorvosi körzet működik.

(2)

A házi gyermekorvosi körzet ellátási kötelezettsége Rétság város, Bánk és Tolmács községek.

(3)

A házi gyermekorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.

(4)

A házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
4. Fogorvosi körzet
7.§

(1)

Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy fogorvosi
körzet működik.

(2)

A fogorvosi körzetekhez tartozik Rétság Város, Tolmács község és Tereske község közigazgatási területe.

(3)

A fogorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Korányi út 4.

(4)

A fogorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.
5. Védőnői ellátás körzetei, iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás körzete
8.§

(1)

Az önkormányzat közigazgatási területen területi ellátási kötelezettséggel kettő védőnői
körzet működik.

(2)

Az I. számú védőnői körhöz tartozó rétsági közterületek:
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke
köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló, Nógrádi utca, Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, Templom utca, Tölgyfa
utca, Vasutasház utca

(3)
(4)

Az I. számú védőnői körhöz területellátási kötelezettsége Tolmács községre is kiterjed.
A II. számi háziorvosi szolgálathoz tartozó rétsági közterületek:
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac tér, Pusztaszántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca
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A II. számú védőnői kör területellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.

(6)

Az II. számú védőnői kör székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5.

(7)

Az I. és II. számú védőnői körhöz tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza
9.§

(1)

Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet a 8. § szerinti körzeti védőnő közreműködésével
működik.

(2)

Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet ellátási kötelezettsége 8. §-ban felsorolt települések oktatási intézményeire terjed ki.
10.§
6. Ügyeleti ellátás

(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében az önkormányzat teljes közigazgatási területe a Junimed Kft. (Székhely: 2626 Nagymaros, Őz u. 19.)által szervezett ügyeleti
ellátáshoz tartozik.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozóan
heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 3100 Salgótarján, Szerpentin u. 19. szám alatt
biztosított.
11.§
7. Záró rendelkezések

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2005. (IV.1.) önkormányzati
rendelet.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: ……………….

dr. Varga Tibor
jegyző
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Függelék
a …./2017. (………) önkormányzati rendelethez
Az egészségügyi alapellátás körzeteihez tartozó települések és lakosságszámuk 2016.
január 1. állapot szerint
Háziorvosi szolgálat
I. számú háziorvosi szolgálat
a. Rétság
b. Tolmács

1.454 fő
726 fő

II. számú háziorvosi szolgálat
a. Rétság
b. Bánk

1.309 fő
623 fő

Gyermekorvosi szolgálat
a. Rétság
b. Tolmács
c. Bánk

1.454 fő
726 fő
623 fő
Fogorvosi szolgálat

a. Rétság
b. Tolmács
c. Tereske

2.763 fő
726 fő
627 fő
Védőnői kör

I.

számú védőnői kör
a. Rétság 1.454 fő
b. Tolmács
726 fő

II.

számú védőnői kör
a. Rétság 1.309 fő
b. Bánk
623 fő
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INDOKOLÁS
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
../2016.(…..) önkormányzati rendelet-tervezethez
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a
képviselő-testületnek rendeletben kell kialakítania az egészségügyi ellátási körzeteket. A részletes indokolásra az előterjesztésben kitértünk.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
../2016.(…..) önkormányzati rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében
„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott
esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”
A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: nincs.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.
A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem
növekednek.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: további törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Belovai Róbert rendőrkapitány
RÉTSÁG VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 2017. évi munkatervében megfogalmazottak alapján elkészült a Rétsági
Rendőrkapitányság beszámolója, melyet az előterjesztéshez csatolok.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 21.
Belovai Róbert sk.
rendőrkapitány

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

3. Jogszabályi háttér:
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésébe
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkaptányság 2016. évi tevékenységéről készített beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2017. évre eredményes munkát kíván a kapitányság valamennyi dolgozójának.
Határidő:azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
1 oldal a 1 oldalból
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RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Szám: 12040- 288/2017.ált.

JÓVÁHAGYOM!
Salgótarján, 2017. március „

„

Dr. Nagy László r. dandártábornok
Rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány

BESZÁMOLÓ
A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
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BESZÁMOLÓ
A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Tisztelt Képviselő-testület!
Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rétsági Rendőrkapitányságának
2016. évben végzett tevékenységéről, a város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról, a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésébe foglalt kötelezettségemnél fogva,
tájékoztassam Tisztelt Képviselő Testületet.
A Rétsági Rendőrkapitányság 2016. évben, az ágazati célkitűzésekben és szervezeti
teljesítményminimumokban meghatározottak szerint, és a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság éves munkatervében meghatározottak alapján látta el feladatait. Tette mindezt a
normatív és a részére biztosított gazdálkodási keretek között.
Első számú célkitűzésünk a terület lakosságának, szubjektív közbiztonságérzetének, a
közterületek rendjének javítása. A bűnözés visszaszorítása érdekében, aktív megelőző
tevékenységgel, a társadalmi önszerveződések széles körű bevonásával és minél
eredményesebb felderítői munkával kívánunk előbbre lépni.
A Rétsági Rendőrkapitányság részére rendelkezésre állnak azon technikai és személyi
feltételek, amelyek az alaprendeltetésből adódó szakmai feladatok, kívánt szinten történő
végrehajtását biztosítják.
Szakmai munkánk során arra törekszünk, hogy fegyelmezett, hivatástudattal végzett
munkával, eleget tegyünk a város lakossága által támasztott elvárásoknak. A fiatal, jól
felkészült állomány a szükséges szakmai gyakorlat megszerzésével biztosíték arra, hogy a
közbiztonság megfelelő legyen a városban és vonzáskörzetében.
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I. KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
1. BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A regisztrált bűncselekmények száma és aránya
2016-évben 377 db volt a regisztrált bűncselekmények száma a Rétsági Rendőrkapitányság
illetékességi területén, ez minimális emelkedést jelent az előző évben regisztrált 367
bűncselekményhez képest. A regisztrált bűncselekmények száma így is jelentősen
alacsonyabb, mint az elmúlt években volt, amit sorozatügyek emeltek meg, köztük az
„okmányirodás ügy”. Az elmúlt öt év adatait tekintve megfigyelhető, hogy a korábbi években
a bűncselekmények száma alig változott, minimálisan nőtt vagy csökkent, azonban a múlt
évben jelentősen csökkent, ami tendencia folytatódni látszik.
Rétság városában 46 bűncselekmény vált ismertté, mely a 2015. évi bűncselekményszámmal
megegyezik, de ha összevetjük a – az okmányirodában elkövetett sorozat nélkül - 2013. évi
102-vel, látható egy jelentős, pozitív irányú változás.
A 2016. évben is az elkövetett bűncselekmények száma alapján, a legfertőzöttebb területnek
Rétság város, valamint a nagyobb lélekszámú és területű Diósjenő és Nagyoroszi települések
számítottak. Az illetékességi területünkön a legkevesebb bűncselekményt Ősagárd, Horpács
és Pusztaberki községekben követték el.

1.2. Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma az elmúlt hét év során
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, a 2010-es 152 bűncselekményi adatokhoz képest a
2016-ban regisztrált 63 bűncselekmény több mint 50 %-os csökkenés, ami jelentős eredmény.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása
A 100 000 lakosra vetített bűncselekmények aránya is, a bűncselekmények számának
csökkenésével és alakulásával arányosan alakul.
1.4. Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekmények
dominálnak, az elmúlt évekhez hasonlóan. Az ismertté vált bűncselekmények nagy részét,
mintegy 54 %-át a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki.
2016. évben 190 kiemelten kezelt bűncselekmény miatt indult eljárás, mely az előző évhez
képest minimális emelkedés, azonban a korábbi évekhez képest (pl. 2014-ben 279 eset)
jelentős csökkenést mutat. Számszakilag öt évre visszamenőleg is folyamatos csökkenés
mutatható ki ezen bűncselekmények tekintetében. Ez betudható többek között a korábbi évek
eredményes bűnüldöző munkának. Ezen cselekmények nyomozás eredményességi mutatója
az értékelt évben is jónak tekinthető, mely 58,6% %.
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A kiemelt bűncselekmények száma Rétság városban 2015. évben 14, 2016-ban 21.
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén, lopás elkövetése miatt 122 esetben
(Rétságon az előző évi 4-hez képest emelkedett, 2016-ben 12), míg lakásbetörés miatt az
előző évi 14 esethez képest 33 (Rétságon ebből 1, előző évben 2 volt) esetben indult eljárás. E
két, a lakosságot leginkább irritáló bűncselekményi kategória az ismertté vált
bűncselekmények jelentős hányadát teszi ki. Az elmúlt éveket megvizsgálva látható, hogy a
lopás bűncselekmények számának emelkedő tendenciája megtört, annak ellenére is
kijelenthető ez, hogy az elmúlt évben minimális emelkedés jelent meg.
Az értékelt időszakban a lopás bűncselekményi kategórián belül nem tapasztaltunk új, a
területünkön eddig még ismeretlen elkövetési módszert.
Továbbra is kis számban, egy-két havi rendszerességgel ismétlődve fordultak elő az un.
trükkös lopások, melyek sértettjei kivétel nélkül időskorú, falvakban élő személyek voltak.
Az elkövetési módokat, az alkalmazott legendákat, a használt gépjárműveket figyelembe véve
megállapítható, hogy külön e bűncselekmények elkövetésére szakosodott, utazó bűnözőkkel
állunk szemben.
Ilyen jellegű cselekmények a megye és az ország több pontján is előfordultak, viszont az
időskorú sértettek rossz megfigyelő képessége, jellemzően az általuk adott személyleírások
ellentmondásossága, a minimális információ miatt azok egységes értékelése, felderítése
nehézkes.
A rendőrkapitányság illetékességi területén rablás bűncselekmény elkövetése miatt két
esteben folytattunk büntetőeljárást, a Diósjenő községben dohánybolt sérelmére elkövetett
bűncselekmény elkövetőjét a polgárőrséggel közösen a helyszín közelében elfogtuk.
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016. évben emberölés nem történt.
Testi sértés elkövetése miatt indított eljárások számában az utóbbi években stagnálás látszik,
a tudomásunkra jutott bűncselekmények száma 20 és 30 között mozog, 2016-ban 26 ilyen
cselekményt regisztráltunk. Rétság városban 2 bűncselekmény jutott tudomásunkra.
Nyomozás eredményességi mutatónk 96,3 % a testi sértések vonatkozásában. Az elmúlt öt
év időszakát tekintve a nyomozás elrendelések száma stagnáló tendenciát mutat.
Gyakorta garázdaság elkövetéséhez kötődik a súlyos sérülés okozása, jellemző a vendéglátó
ipari egységekben történő elkövetés, azonban a családon belüli konfliktus helyzet kialakulása
miatti elkövetés is egy re nagyobb arányban fordul elő.
Rongálás bűncselekményt az előző évi 10-hez képest 6 esetben követtek el, Rétság városban
rongálás bűncselekményt nem regisztráltunk.
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2. A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE

2. 1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A nyomozáseredményességi mutatónkban benne van a rendőrkapitányság teljes állományának
becsületes, lelkiismeretes munkája, a mutatók az országos és megyei viszonylatban is az élen
van több éve folyamatosan.
A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában a nyomozáseredményességi
mutatók a korábbi évekhez hasonlóan magas szinten vannak, 2015-ben e bűncselekményi
körben 88.7% volt, 2016-ban ez 94,4 %. Jól látható, hogy a megfeszített, kiváló szakmai
munka eredménye, hogy szinte valamennyi közterületen elkövetett bűncselekmény
elkövetőjének kiléte felderítésre került.
A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások eredményessége 40,7 %, ezen kategórián
belül a lakásbetörések eredménye 57.1 % -ól 57,7 % -a emelkedett, az ilyen jellegű
bűncselekmények ismeretlen elkövetőit többnyire sikerült felderíteni.
Az értékelt időszakban új módszert, eszközt nem alkalmazott a bűnügyi állomány a felderítő
munka során. A klasszikus kriminalisztikai eszközöket, módszereket alkalmaztuk. A
felgyorsult információáramlás útján tudunk olyan kapitányságokat megkeresni, akik
segítséget tudnak nyújtani az ismeretlen elkövető, elkövetők személyének felderítésében.
Nehezíti a felderítést az is, hogy az állampolgárok még mindig védtelennek érzik magukat a
bűnözőkkel szemben, tartanak az esetleges megtorlásoktól. Akik bűncselekmények tanúi,
illetve akik a bűncselekmények és azok elkövetőivel kapcsolatos információk, adatok
birtokában vannak, közülük nagyon sokan nem merik vállalni az együttműködést a
hatósággal.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
2016. évben közterületen elkövetett bűncselekmények száma 63 volt, az előző évihez
viszonyítva (68) csökkenés figyelhető meg, mely csökkenő tendencia közvetlen
összefüggésben van a közterületen megjelenő fokozott rendőri jelenléttel.
A csökkenő tendenciát tovább erősítette ezeknek a bűncselekményeknek az eredményes
nyomozása is, mely 94,4 % volt. Az elmúlt öt évet tekintve is kimutatható a csökkenő
tendencia.
Rétságon a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 1, amit jól tükröz, hogy
2010-ben 19 helyett bűncselekmény történt.
2016. évben garázdaság bűncselekmény miatt 21 esetben indult eljárás, a tavalyi 42 esthez
képest. Rétság városban 2014-ben 5, 2015-ben 4, 2016-ban 5 garázdaság történt. A nyomozás
eredményességi mutató 92,3 %. Öt évre visszatekintve az elrendelések száma 20 és 40 eset
közé esik, jelentős eltérés nem állapítható meg. A közterületen történő nagyobb számú
megjelenése a rendőrségnek visszatartó erő ezen bűncselekmény megvalósulása tekintetében.
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Enyhe emelkedést mutat az erőszakosabban (felfegyverkezve) illetve a csoportosan elkövetett
garázdaságok száma.

3. TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK ALAKULÁSA

Az Előkészítő Csoport állománya 2016. évben 133 esetben folytatott szabálysértési előkészítő
eljárást, tulajdon elleni szabálysértések miatt 100 eljárás lefolytatására került sor, míg az
előző évben 128.
Gyorsított eljárás lefolytatására 5 esetben került sor, melynek során 5 fő őrizetbe vételére
került sor, 3 személyt tulajdon elleni szabálysértés (falopás), 2 személyt járművezetés az
eltiltás hatálya alatt szabálysértések elkövetése miatt.
2016. évben a a bolti lopások nélküli ismeretlen tetteses tulajdon elleni szabálysértések
miatt lefolytatott előkészítő eljárások felderítési mutatója 43.75 %.
A Rétsági Rendőrkapitányságon az elzárással is sújtható szabálysértések tetten ért
elkövetőivel szemben minden esetben vizsgáljuk azt, hogy a gyorsított bíróság elé állítás
feltételei fennállnak –e, és amennyiben nincs kizáró körülmény, úgy intézkedés történik a
tetten ért elkövető előállítására az őrizetbe vételének elrendelése érdekében, azonban az előző
5 év eredményes munkája és a jelentős számú őrizetbevétel kellő visszatartó hatást váltott ki.
4. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET

A Rétsági Rendőrkapitányság működési területét kettészeli a 2-es számú nemzetközi fő
közlekedési útvonal. A működési területet érinti a 22-es számú út, a településeket alsórendű
útvonalhálózat köti össze.
A terület közlekedésbiztonsági helyzetét a 2-es számú főútvonal befolyásolja jelentősen.
Az úthálózat nagy része erdős területek mellett húzódik, melyekről az átvonuló vadak
okoznak problémát. Bár a balesetek számának alakulásában a téli időjárás nagymértékben
nem játszik szerepet, azonban a 2-es számú főútvonalon a forgalom zavartalanságának
biztosítása jelentős rendőri részvételt igényel a domborzati viszonyok miatt.
2016-ben az úthálózatban, infrastruktúrában jelentős változás nem történt.
2016. év során a baleseti adatok elemzését követően egy esetben fordultunk a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóságához a forgalmi rend felülvizsgálata érdekében,
melyre rövid időn belül pozitív visszajelzést kaptunk, illetve a jelzett problémára a
lehetőségek figyelembe vételével gyors intézkedés történt, az érintett útszakaszon a balesetek
száma kis mértékben csökkent, így a Rendőrkapitányság és az MK. Nógrád Megyei
Igazgatósága közötti együttműködés továbbra is hatékonynak bizonyul.
A 2. számú főút 51-52. kilométerszelvényei között bekövetkezett balesetekre tekintettel a
Rétság irányából Vác felé tartó járművek számára 70 km/h-s sebességkorlátozás került
bevezetésre, továbbá „Csúszós úttest” figyelmeztető tábla esőzés kiegészítő táblával történő
kihelyezését kértük.
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Az év során a 2015-ös évhez képest a kátyúkárral kapcsolatos bejelentések száma nem
változott /7-7 eset/.
A személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közlekedési balesetek alakulását tekintve
mindkét esetben emelkedés tapasztalható, halálos közúti közlekedési baleset a kapitányság
területén 2016. évben nem történt
2016. évben személyi sérülésessel járó baleset 32 esetben következett be, melyek során
összesen 45 fő sérült. Ez az előző évhez képest (29 eset, 38 fő) 10,3 %-os növekedést mutat a
bekövetkezett személyi sérüléssel járó balesetek számában.. A súlyos sérüléses balesetek
száma egyel csökkent (2015-ben 9, 2016-ban 8), mig a könnyű sérüléssel járó balesetek
száma növekedett (2015-ben 19, 2016-ban 24).
A balesetek bekövetkezésének fő oka a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az országos
viszonylatban is kimutatott gyorshajtás, emellett a kanyarodás, az előzés és az elsőbbségadás
szabályainak megszegése szerepel a fő kiváltó okok között.
2015. április hónaptól a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pontok üzembe
helyezését követően sebességmérést a Szécsényi Rendőrkapitánysággal, majd 2016.
szeptember hónap végétől a Balassagyarmati Rendőrkapitánysággal közösen üzemeltetett
mérőkészülékkel kétheti rendszerességgel hajtottunk végre.
Az ittas vezetések és az anyagi káros balesetek megelőzése érdekében heti rendszerességgel
tartottunk fokozott ellenőrzést. Összesen a közterületi szolgálat során 10782 alkoholszondát
alkalmaztunk, melynek kézzelfogható eredménye mutatkozik meg. A fokozott közterületi
jelenlétnek köszönhetően közlekedési balesetekkel kapcsolatosan ittasság 1 esetben volt
kimutatható a személyi sérüléses balesetek tekintetében, mely a korábbi évhez képest (6
eset) 83,3 %-os csökkentést jelent. Az ittas vezetők kiszűrése érdekében minden megállított
járművezetővel szemben alkoholszondát alkalmazunk.
5. ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ, HATÁRRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
A Rétsági Rendőrkapitányság határszakasszal nem rendelkezik.
Az illegális migrációval kapcsolatos feladatokat a 2016. évre kiadott Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság Végrehajtási Terve alapján hajtottuk végre. A társhatósággal közös szolgálatok
során a 2-es számú főútvonal forgalmát, valamint a kereskedelmi egységeket ellenőriztük.
Rendszeresen részt vettünk a központi tervezésű akciókban a polgárőrséggel közösen, továbbá
a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a határbiztonsági rendszerről
szóló terv alapján, az illegális migráció elleni fellépés érdekében, folyamatos végrehajtásra
kerül a NIMRÓD mélységi fokozott ellenőrzés, amelyben a rendészeti osztály és a bűnügyi
osztály állománya is részt vesz, valamint a helyi polgárőr egyesület tagja.
Az állomány rendszeresen, jelentős szolgálati időt töltött a déli határszakasz megerősítésében,
ezt a feladatot is eredményesen hajtottuk végre.
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II. A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS
FELADATOK
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és kiemelt idegenforgalmi területek
biztonsága.
A közterületek rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok ellátása, ezen belül a
közterületi járőrszolgálat a rendőrség egyik alapvető feladata, és egyben a rendőri
tevékenység klasszikus, meghatározó eleme.
A közterületen megjelenő, intézkedő rendőr tevékenységét mindig megkülönböztetett
figyelem kíséri, megítélése szinte csillapítás nélkül transzformálódik a rendőrség egészének
megítéléséhez.
A közbiztonság fenntartásának, a bűnözés elleni küzdelemnek, a közterület rendjének és a
lakosság biztonságérzetének egyik legfontosabb láncszeme az aktív egyenruhás rendőrök
folyamatos közterületi jelenléte, az igazoltató-szűrő tevékenység végzése, a bekövetkezett
eseményekre történő gyors, szakszerű és kulturált reagálás.
Az osztály fő célkitűzése: a lakosság biztonságérzetének növelése, a közterületi szolgálat
erősítésével a közterület rendjének fenntartása.
A közterületi szolgálatot ellátó állomány átlag életkora, illetve a végrehajtói tapasztalata
alacsonynak mondható. Lényegesen nehezebb megoldani azt, hogy a fiatal kollégák olyan
tapasztaltabb, jól képzett rendőrök mellé kerüljenek beosztásra, akik elősegíthetik szakmai
fejlődésüket.
A közterületi szolgálat folyamatosságát, 2 fős gépkocsizó járőr biztosítja. A szolgálatteljesítés
módja döntő többségében gépkocsival, illetve kisebb részben kombináltan (gépkocsi –
gyalogos szolgálat) történik.
A járőrszolgálat reagáló képessége a bekövetkezett eseményekre, jó színvonalúra értékelhető.
Hosszabb idő a bejelentés és a helyszínre érkezés között azokban az esetekben telt el, amikor
a szolgálatban lévő állomány létszáma kisebb volt, mint amennyi a működési terület jellemzői
alapján szükséges lett volna.
A fentieket összefoglalva fő célkitűzés, hogy továbbra is tartani kell az állomány intézkedési
aktivitását, csökkenteni kell a közterületen elkövetett bűncselekmények számát. Az egymás
mellett párhuzamosan közterületen tevékenykedők munkáját jobban össze kell hangolni, a
jobb munkamegosztás, az erők és eszközök ésszerűbb felhasználása érdekében.
A látható rendőrség és a polgárokkal való közvetlen kapcsolat megteremtését segíti elő az,
hogy a rendőreink a közterületi szolgálat ellátása során jelenlétükkel és tevékenységük alapján
továbbra is a megelőzést, az állampolgáraink áldozattá válástól való félelmének csökkentését
szolgálja, illetve azt, hogy a közúti közlekedés biztonsága folyamatosan javuljon.
Ezen cél elérését, a gyakoribb gyalogos közterületi járőr szolgálat, illetve a körzeti
megbízottak közterületi szolgálatainak növekedésével próbáljuk megvalósítani.
A rendőrségbe vetett bizalom és emberekkel minél szélesebb körű kapcsolat kialakításában
fontos szerepet szánunk körzeti megbízottainknak, akik a város mellett a kisebb településeken
is, a legfontosabb láncszemet alkotják a lakosság és a rendőrség között.
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A bűnügyi helyzettel kapcsolatos elemző-értékelő tevékenység végzése valamennyi
szakterület vonatkozásában kiemelt feladat.
A közterületi szolgálatok szervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk az elemző-értékelő
munka során levont következtetésekre, tapasztalatokra, korábbi jogsértések, elkövetők,
helyszínek jellemzőire. Az ilyen irányú tevékenység valamennyi parancsnok, beosztott
parancsnok részére fontos feladat.
Az előbbiek során említett feladatokhoz – figyelemmel azok minőségére, fontosságára – a
rendelkezésre álló erőket, eszközöket átcsoportosítjuk, az eredményes végrehajtás érdekében.
A közterületi jelenlétet, az adott létszámkerethez igazodva, a korábbi évekhez hasonlóan
megfelelő szinten tudtuk tartani, a közterületi bűnözés terén, a bekövetkezett jogsértő
cselekmények számát tekintve lényeges változásról nem számolhatunk be.
A kapitányság szakmai eredményessége jónak mondható, csökkent a közterületi
bűncselekmények száma is, valamint a lakosság szubjektív biztonságérzete a felmérések
alapján, illetékességi területünkön az átlagtól jelentősen jobb.
A bekövetkezett jogsértések, tendenciák elemzése-értékelése folyamatos, amelyekből levont
következtetések alapján továbbra is törekednünk kell a legjobb, leghatékonyabb gyakorlat
kialakítására az illetékességi terület közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A végrehajtó állomány intézkedéseinek főbb elemeit vizsgálva az alábbiak tapasztalhatóak:
Az állomány intézkedési aktivitása jónak mondható, az intézkedések számában jelentős
mértékű eltérés nem mutatkozik, enyhe emelkedés látszik. Figyelembe véve mindazt a tényt,
hogy 2016. évben a járőri állomány jelentős része iskolai képzéseken vett részt.
Az állomány tagjai több mint 10000 személlyel szemben kezdeményeztek rendőri
intézkedést, melynek során szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás szabályai alá
eső jogsértés miatt tettek feljelentést, szabtak ki helyszíni bírságot.
A vizsgált időszakában 1369 fővel szemben került sor helyszíni bírság kiszabására, a
helyszíni bírsággal sújtottak száma az előző évihez képest csökkent, mely az állampolgárok
jogkövetőbb magtartásának tudható be.
A Rétsági Rendőrkapitányságon összesen 4 rendőri intézkedés elleni panasz volt. Valamennyi
a rendőri intézkedés jogosságát kifogásolta és elutasításra került.
A személyes szabadságot korlátozó intézkedések ellen, panasz nem érkezett, azok valamennyi
esetben szakszerűen és jogszerűen kerültek végrehajtásra. Személyes szabadságot korlátozó
intézkedések számának alakulásában megállapítható, hogy az elfogások száma 2016-ban
minimálisan csökkent, azonban az előállítások száma emelkedett.
Az elrendelt elővezetések száma emelkedett, melynek 66,15 %-a került végrehajtásra.
Kényszerítő eszközök közül legtöbb esetben bilincs, elenyésző számban testi kényszer
alkalmazására került sor, vegyi eszközt, lőfegyvert és rendőrbotot nem alkalmaztunk.
A kényszerítő eszközök minden esetben törvényesen és megalapozottan, az arányosság
betartásával kerültek bevezetésre, alkalmazásuk miatt panasz nem érkezett.
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A létszámhiányunkra tekintettel folyamatosan igényeljük a Készenléti Rendőrség segítségét
az ellenőrzések hatékonyabb végrehajtása érdekében.
A feladatok ellátásában az illetékességi területen működő polgárőr egyesületek tagjai
rendőrrel közös járőrszolgálatban vettek részt.
Rétság városban tulajdonképpen 24 órás rendőri jelenlét valósul meg, mivel itt helyezkedik el
a rendőrkapitányság.
3. Rendezvénybiztosítások
Az illetékességi területünkön megrendezésre kerülő rendezvényeket felügyeleti szolgálat
keretében biztosítjuk, olyan mértékű rendezvény nem került megrendezésre, melyre külön
tervet kellett volna készíteni. A rendezvények szervezőivel kialakult kapcsolat jó, a rendőri
szempontból releváns információkat minden esetben rendelkezésünkre bocsátják.
Jelentős rendezvény a Bánk községben 2016. július hónapban a VIII. Bánkitó Fesztivál volt,
amelyre biztosítási terv készült. A rendezvény Bánkon több helyszínen került megrendezésre,
kulturális, zenei, színházi rendezvények, művészeti programok kerültek megtartásra. A
közönség minden korosztályból jelen volt, gyermekes családok és fiatalok egyaránt, külföldi
látogatók is, főleg Nyugat Európából látogatták a rendezvényt.
A rendezvényeken megjelenő létszám naponta kb. 3-4000 fő volt.
Nagyobb rendezvénysorozat a már hosszú évek óta megtartásra kerülő „Bánki Nyár”,
valamint az utóbbi években több településen rendeznek meg 2 – 3 napos rendezvényeket,
melyek akár több ezres látogatót vonzanak, ezek közül a legnagyobb tömeget vonzó esemény
a Kétbodonyban megrendezésre került „Szilvafesztivál”.
A rendezvények ellenőrzése során rendbontás, garázda jellegű magatartásról bejelentés nem
érkezett és a tudomásunkra sem jutott.
A rendezvények biztosításában minden esetben részt vesznek a polgárőrség tagjai, akikkel a
kialakult kapcsolat kiválónak jellemezhető.
A Helyi Védelmi Bizottsággal rendszeres a kapcsolat, a gyakorlatokon, értekezleteken
minden esetben részt veszünk.
2016. évben a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény
megtartására nem került sor.
4. A körzeti megbízotti státuszok
Az új körzeti megbízotti szabályzat hatályba lépését követően az illetékességi területünkön
két körzeti megbízotti csoport került kialakításra Romhány, illetve Diósjenő székhellyel.
A két csoportban 7 – 7 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, az új csoportkialakítás nem
befolyásolja azt, hogy a korábbi székhelyeken lévő irodákat a szolgálati feladatok ellátására
használjuk. A csoportokba beosztott körzeti megbízottak részére meghatározásra került, hogy
ki, melyik település közbiztonságáért felelős.
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A rendőrség által használt informatikai rendszer végpontja valamennyi irodában kiépítésre
került.
A körzeti megbízottak a járőri létszám alakulása miatt jelentős számban látnak
járőrszolgálatot, azonban annak érdekében, hogy az alapfeladataikat is el tudják végezni, a
kmb-k nem járőr útirányterv szerint, hanem járőrkörzet leírás alapján látják el a szolgálatot, a
járőrkörzetek megegyeznek a KMB körzetekkel.
A KMB szolgálatok tervezésénél figyelembe vesszük az egyéb közrendvédelmi és a bűnügyi
szolgálati ágak vezénylését is, így nagy részben állandó jelenlét biztosítható minden
településen. Ehhez nagy segítséget nyújtanak a megyében működő polgárőr szervezetek is.
A fentiek alapján a rendőri jelenlét teljes időbeli lefedettsége megoldott, az elmúlt évekhez
képest javult.
Ezeken a területeken is, ha a közbiztonsági helyzet úgy kívánja, rendszeresen szolgálati
átfedéssel más szolgálati ágak bevonásával biztosítani kell a folyamatos rendőri jelenlétet.
5. Szolgálatparancsnoki rendszer
2013. november 16-tól beindította működését a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központja (TIK). Ez változást jelentett a működésben, azonban 2014ben a rendszer bebizonyította, hogy zavartalanul képes a feladatát ellátni. A változással nem
történt olyan eset, melyben késedelmes rendőri intézkedés történt volna.
Ez a változás érezhető leginkább a lakosság szempontjából, hiszen a kapitányság
telefonközpontja csak hivatali munkaidőben fogad hívásokat, a fennmaradó időben
valamennyi hívás a TIK-be érkezik, ott történik a bejelentések fogadása és az arra történő
intézkedés is.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a területen így nem maradt rendőr, ez annyiban
változás, hogy egy irányítási központból történik a teljes megye irányítása.
6. Igazgatásrendészeti tevékenység
Az új szabálysértési törvény 2012. évben történő hatályba helyezését követően az egyszerű
megítélésű ügyekben a helyszíni bírságok alkalmazása került előtérbe, így a szabálysértési
eljárások száma nagymértékben, látványosan lecsökkent. Az utóbbi két-három évben a
szabálysértés eljárások száma már csak kis mértékben változik hol pozitív, hol negatív
irányba. Ezek a változások olyan kis mértékűek, hogy konkrét okokra nem is vezethetők
vissza.
A Rétsági Rendőrkapitányságon a közigazgatási eljárások száma 2016. évben a korábbi évhez
viszonyítva (2015-ben 486 db, 2016-ban 573 db) 17,9 %-al növekedett. Ezek az eljárások
túlnyomó részben a biztonsági öv használatának elmulasztása, néhány esetben ittas vezetés
miatt indultak. A közigazgatási eljárások számának növekedési okaként vehető figyelembe,
hogy a passzív biztonsági eszközök elmulasztása nagyon gyakori az állampolgárok körében,
így erre a rendőrök szolgálataik során különös figyelmet fordítanak.
A személy- és vagyonőri igazolvány iránti kérelmek száma 2016. évben növekedett (2015ben 34 db, 2016-ban 63 db). Ennek oka, hogy a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre
vonatkozó törvény hatálybalépését követően nagy számban kiadott igazolványok
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érvényessége a tavalyi év folyamán járt le, így azok cseréjére került sor. Működési engedély
iránti kérelmet eggyel több esetben igényeltek, mint 2015. évben. A fegyver megszerzésére és
a gáz- riasztó fegyver viselésére beadott kérelmek száma a tavalyi évhez viszonyítva
növekedett.( fegyver: 2015-ben 59, 2016-ban 96; gáz-riasztó: 2015-ben 8, 2016-ban 14.)
7. Bűn és Balesetmegelőzés
7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.
Bűnmegelőzési főelőadói beosztás betöltésre került az év során. Folyamatban lévő program,
a D.A.D.A. program ami 4 településen folyik. Ezt Vitézné Mészáros Krisztina r. őrnagy
NMRFK bűnmegelőzési előadó végez, valamint a közlekedési bűnmegelőzési tevékenységet
Valent Judit r. őrnagy közlekedési főelőadó látja el.
7.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.
Jelzőrendszeri tagként folyamatosan jelen vagyunk a települések éves jelzőrendszeri
értekezletein, és a családsegítő szolgálatok kezdeményezésére esetmegbeszéléseken veszünk
részt. Kapcsolatot tartunk az oktatási intézmények vezetőivel. Családon belüli erőszakos
cselekmények esetén a jelzések azonnal megküldésre kerülnek a családsegítő szolgálatnak
7.3. A kiskorú eltűnések vizsgálatának tapasztalatai.
Jellemzően a Szátoki „Margaréta Gyermekotthonból” történik nagy számú eltűnés, leginkább
ugyanazok által megvalósított szökésről van szó. Családból csak egyedi esetben történt
eltűnés. Valamennyien megkerültek, nem követtek el bűncselekményt és szabálysértést a
sérelmükre.
7.4. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem.
Kiskorúak elleni családon belüli erőszakos bűncselekmények kapcsán jellemzően testi sérülés
keletkezik, jellemző a szülők-családok pénztelensége, alacsony jövedelme, az alacsony
iskolázottság, az alkoholizáló életmód. A szülők közötti konfliktus során is testi sérülés
keletkezik, a konfliktus társas kapcsolati válság során alakulnak ki, tanúja a kiskorú családtag.
7.5. A kábítószer prevenció helyzete.
Az ORFK által jóváhagyott 29000/27882-9/2014. ált. számú intézkedési terve alapján új alapokra
helyeződött a szakterület, a NMRFK 12000/2955/26-2014. ált. sz. intézkedési terve maradéktalanul
végrehajtásra kerül.

7.6. Baleset-megelőzési Bizottság 2016. évi tevékenysége
2016. évben az „Iskola rendőre” program keretén belül igyekeztünk minél több oktatási
intézménybe eljutni. Baleset megelőzési foglalkozásokat tartottunk a Nagyoroszi, a
Romhányi, a Tereskei, Nőtincsi, Szendehelyi és a Borsosberényi Általános Iskolákban.
Próbáltuk a gyerekek életkorának megfelelően a közlekedés legfontosabb szabályaival
megismertetni, valamint amennyiben lehetőség adódott, a megismert szabályokat játékos
formában is megpróbáltuk alkalmazni, illetve több alkalommal kerékpáros ügyességi pályát is
felállítottunk a foglalkozások színesítése érdekében.
Megszerveztük a Kerékpáros Iskola Kupa helyi selejtezőjét, részt vettünk a KIK és a
„Közlekedik a család” megyei döntőin.
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A Nagyorosziban működő nyugdíjasklub felkérésére a KRESZ változásokból tartottunk
előadást az érdeklődőknek, valamint láthatóságot elősegítő eszközöket osztottunk ki a
megjelenteknek.
Felkérések alapján több rendezvényen is részt vettünk (majális, falunap, családi- és
gyermeknap).
A gyermekek részére kerékpáros ügyességi pályát állítottunk fel, illetve a gyermekek és a
szülők részére tesztlapokat biztosítottunk.
A rendőrségi dolgozók gyermekei részére két napos tábort szerveztünk a
rendőrkapitányságon, ahol játékos bűn-, és baleset-megelőzési foglalkozásokat tartottunk
részükre, meglátogattuk a rétsági Katasztrófavédelmi Őrsöt és a helyi íjászklubot.
Több alkalommal juttattunk ki az iskolák részére pályázati felhívásokat, illetve az
előadásokon, oktatásokon, rendezvényeken a rendelkezésünkre álló szóróanyaggal hívtuk fel
a figyelmet a biztonságos közlekedésre.
Iskola időszakában naponta láttunk el polgárőrökkel közös szolgálatot Rétságon a 2-es számú
főúton a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél a Rétsági Általános Iskolába közlekedő gyermekek
közlekedésének biztonsága érdekében.
8. Együttműködés
A Rétsági Rendőrkapitányság szorosan és eredményesen működik együtt a társszervekkel,
önkormányzatokkal, szomszédos kapitányságokkal.
Napi rendszerességű a kapcsolat a Balassagyarmati Járásbíróssággal, Nógrád Megyei
Főügyészséggel, a Balassagyarmati Járási Ügyészséggel valamint a területen lévő polgárőr
egyesületekkel, társadalmi, civil szervezetekkel.
A Rétsági Rendőrkapitányság a Nógrád Megyei Kormányhivatal által kötött együttműködési
megállapodás alapján folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a Hivatal feladat-és
hatáskörébe tartozó pártfogó felügyelői, áldozatvédelmi és bűnmegelőzési feladatok
teljesítése érdekben, elősegítve ezzel a bűnügyi osztály nyomozati tevékenységének
eredményességét. Megállapítható, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság és a Nógrád Megyei
Kormányhivatal együttműködése kiváló, a két szervezet közötti korábbi együttműködési
megállapodás alapján végrehajtott kapcsolattartás, közös munka nem csupán névleges. A
kormányhivatal értékelése alapján a rendőrkapitányság vezetői és bűnügyes kollégái a konkrét
ügyekben hatásosan működnek együtt, pozitívan segítve egymás munkavégzését.
A Rétsági Rendőrkapitányság kapcsolatát a területen illetékes helyi önkormányzatokkal
megfelelőnek és hatékonynak tartom, eredményes és tartalmas együttműködést alakítottunk ki
az önkormányzati vezetőkkel. 2017. évre egyik fő célkitűzésünk a polgármesterekkel és a
tisztségviselőkkel történő további folyamatos kapcsolat-ápolás, hiszen ők a helyi
választópolgárok akaratának kifejeződéseként látják el tisztségeiket, így a velük való
hatékony együttműködés a polgárokkal való kapcsolattartás egyik eszköze is.
A korábban a vadásztársaságokkal megkötött együttműködési megállapodások alapján a
Rétsági Rendőrkapitányság maximálisan teljesíti a vállalt kötelezettségeit.
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság kötött együttműködési megállapodásokat a polgárőr
egyesületekkel, ennek értelmében a korábbi jó hagyományokat őrző együttműködés
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folytatódik.

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA
Célkitűzéseink között szerepel az egyenruhás rendőri állomány szemléletmódjának további
alakítása, ezzel együtt intézkedési kultúrájának megváltoztatása.
A büntetés centrikus fellépés helyett a tisztességes, becsületes állampolgárokkal történő
kommunikáción alapuló, szolgáltatás orientált közterületi szolgálatot akarjuk továbbra is
megvalósítani.
A közterületi szolgálatot ellátó állomány, jellemzően fiatal, de intézkedési készsége és
aktivitása kisebb-nagyobb megtorpanásokkal megfelelő.
Az év során foganatosított egyes intézkedési nemek számában bekövetkezett csökkenés –
mely minimálisnak tekinthető - annak is köszönhető, hogy alap jogszabályok változtak meg
teljességben, az ehhez történő alkalmazkodás és az új szabályok elsajátítása időt vesz igénybe.
Szabályszegés elkövetésekor alkalmazható közigazgatási bírságok mértéke, a szankcionálás
mikéntjének változása (nem alkalmazható figyelmeztetés, helyszínbírság, nincs mérlegelési
lehetőség, csak a jogszabályban megállapított összeg szabható ki), illetve a médiában (sajtó,
TV, újság) való széles körű propagálása a jogsértések elkövetése kapcsán nagyobb visszatartó
erőt jelentett, megállapítható, hogy az állampolgárok jogkövetőbbé váltak.
Az új szabálysértési törvény hatályba lépésével egyes szabálysértésekre kötelező mértékű
helyszíni bírság került megállapításra.
Az elkövetkező években kiemelt célként kell, hogy jelentkezzen az ittas járművezetők
kiszűrése.
A közterületi szolgálatot ellátó állomány az intézkedések során, az esetek döntő többségében
a helyszínen bírsággal sújtotta a szabálysértést elkövető személyeket, és a feljelentés
intézményével csak abban az esetben élt, amennyiben durva, kiemelt szabálysértésről volt
szó, illetve az intézkedés alá vont a felajánlott helyszíni bírságot nem fogadta el.
Megjegyezni kívánom, hogy az intézkedések számszerűségi adatai nem igazán tükrözik a
közrend-közbiztonság javítása érdekében kifejtett munkát, hiszen ebben a szóbeli
figyelmeztetések, propaganda tevékenységek és az egyéb ilyen jellegű tevékenységek nem
jelentkeznek.
A kormányzati szinten megalkotott, a bűnözés kezelését szolgáló új koncepció rávilágított
arra, hogy a bűnözéssel szemben ugyan szükség van rendőrségre, de e küzdelembe napi
szinten be kell vonni a társadalmi szervezeteket, önkormányzatokat, polgárőrséget,
társhatóságokat és nem utolsó sorban az állampolgárokat is.
Ennek alapjául jött létre a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok rendszere, ahol az
érintettek rendszeres értekezleteket, megbeszéléseket, egyeztetéseket végezhetnek a szükséges
közbiztonság javítását szolgáló intézkedések, bűnmegelőzési feladatok kidolgozására,
végrehajtására, lakosságot érintő problémákra.
Az egyeztető fórumok megalakításának főbb célja volt csökkenteni a bűnalkalmakat - növelni
annak valószínűségét, hogy a bűnelkövetőket megbüntetik - redukálni kell a
bűncselekményekből származó haszonszerzés lehetőségeit - csökkenteni a környezeti
tényezők azon hatását, amelyek következményeképpen valaki a bűnözés világába kerülhet csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát - növelni kell az emberek biztonságérzetét.
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2013. évtől a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot évi egy alkalommal Nógrád Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője tartja.
Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedő tendencia volt megfigyelhető az erőszakos,
garázda jellegű bűncselekmények számában (pl., garázdaság, testi sértés, stb.), emelkedett a
közterületen elkövetett erőszakos cselekmények száma.
A rendelkezésre álló információk arra engedtek következtetni, hogy további növekedés
várható a jövőben, számolni kell továbbra is az össz. bűncselekmény körében meghatározó
jellegű vagyon elleni bűncselekmények elkövetésével.
A társadalom tagjainak, a lakosságnak megrendült a biztonságérzete, félelmüket nemcsak
bűncselekmények, hanem más irritáló cselekmények is fokozták.
Mindezen indokok alapján került kiadásra a „Zéró Tolerancia” elnevezésű program, amely
szintén új elemként jelentkezett a közterületi szolgálatellátás során, kiemelt hangsúlyt
helyezve a lakosságot irritáló, biztonságérzetét negatívan befolyásoló jelenségek elleni
egyidejű és azonos intenzitású, zéró toleranciával való hatósági fellépésre, felhasználva a
bűnüldözés és egyéb jogi megoldások által biztosított eszközöket.
Az illetékességi területünkön lévő 25 településből 16 településen működik polgárőr egyesület.
Valamennyi egyesület megkötötte az együttműködési megállapodást a Nógrád Megyei
Rendőr-főkapitánysággal. Rendszeresen látnak el a körzeti megbízottakkal közös
szolgálatokat, melyek főként a nagyobb rendezvények zavartalan lebonyolításában nyilvánul
meg. Rendszeresen kapunk részükről használható információkat, melyek alapján
szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetője válik ismertté.
A körzeti megbízottak a falopások megelőzése, az elkövetők elfogása érdekében a
területünkön lévő erdészetek, erdőbirtokosságok erdészeivel közös szolgálatot láttak el.
Összegzésként megállapítható, hogy a Rétsági rendőrkapitányság állománya 2016. évre
meghatározott célkitűzéseket magas színvonalon, jó eredménnyel hajtotta végre.
A szervezeti teljesítménykövetelményeket kiváló eredménnyel hajtottuk végre.
A jövőre nézve továbbra is fő feladataink közt szerepel:
Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával a települések és külterületek
közbiztonságának további javítása.
A közúti közlekedés biztonságának erősítése a balesetek számának csökkentése
Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális
migrációs nyomás elleni hatékony fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti
szolgálati ág tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása.
Az egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszer működtetése a hatékonyabb
szervezeti működés biztosítása érdekében.
A korábbi évek színvonalát fenntartva eredményes és minőségi munkát végzünk a
nyílt nyomozási tevékenység során, messzemenőkig betartva az adatvédelmi és
személyiségi jogokhoz fűződő jogokat
A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az
állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű – esetenként sorozat jellegű –
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bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítására, az ilyen jellegű
bűncselekmények felderítésének eredményességének javítására törekszünk
A bűnüldözés hatékonysága érdekében működési területünkön erősítjük a lakossági
kapcsolatokat, melynek érdekében felhasználjuk a tömegkommunikációs eszközöket
is (falu TV-k, falu újságok, hirdetőtáblák) és más lehetőségeket a megfelelő
tájékoztatás, felvilágosítás érdekében.
Amennyiben a törvényi feltételek fennállnak, minden esetben élni kell az őrizetbe
vétel (majd előzetes letartóztatás) lehetőségével, és a személyi szabadság ez irányú
korlátozása nyújtotta lehetőségek krimináltaktikai kihasználásával az eredményes
felderítés érdekében.
Törekszünk a nyomozások időszerűségének fenntartására, továbbá a szakmai
színvonal emelésével az ügyészségről további nyomozati cselekmények
elvégzésére visszaérkező ügyek számának csökkentésére.
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a halálos balesetek és a
meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen tendencia
megállítása, megfordítása, a közúti közlekedés biztonságát célzó rendőrségi
tájékoztatási tevékenység előtérbe állításával.
Az írásos beszámolómban elhangzottakkal kapcsolatban - a város közrendjének- és
közbiztonságának helyzetével kapcsolatosan – várom kérdéseiket, jobbító szándékú
konstruktív észrevételeiket, javaslataikat.
Kérem, hogy beszámolómban elhangzottak megvitatását követően, azt határozatilag
fogadják el.
Rétság, 2017. március 13.
Belovai Róbert r. alezredes
rendőrkapitány
Készült:
Kapják:

Készítette:

Nytsz:

4 eredeti példányban
1 pld.: 15 lap + melléklet
1. sz. pld. RFK. Vez.
2. sz. pld. RK. Vez.
3. sz. pld. Rétság Város Önkormányzat
4. sz. pld. IRATTÁR
Belovai Róbert r alezredes, rendőrkapitány

(℡: 31/64-04)

Rétság Rendőrkapitányság
Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma az elkövetés helye (megye, település)
szerinti bontásban és a befejezett nyomozások
eredményessége
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Rétsági Rendőrkapitányság

66

70

60

58

60

50

50

40

40

37

33

42

49

45

46

41

40

30
30

30
20

13

13

20
10
10

10

0

0
2010 é

2011 é

2012 é

2013 é

2014 é

2015 é

2010 é

2016 é

Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
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Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2016. évek statisztikai kimutatása
Rétsági Rendőrkapitányság
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városüzemeltetési Csoport 2016. évben 5,75 fővel látta el feladatát. Az elvégzett feladatok
végrehajtásában részt vettek a közmunkások is.
Jelen beszámolóm a klasszikus városüzemeltetési feladatokról készült.
A csoport 2016. évben mivel elfogadott karbantartási terv nem volt, ennek hiányában az alábbi
feladatokat végezte el:
- közmunka programok sikeres lebonyolítása, feladatkiosztás, irányítás, adminisztráció,
- diákmunka sikeres lebonyolítása, feladatkiosztás, ellenőrzés, irányítás, adminisztráció,
- parkok gondozása, növények gondozása, folyamatos fűnyírás, takarítás, locsolás.
A parkok locsolás gazdaságossá tétele érdekében régi, használaton kívüli kutakat nyitottunk
meg 2014. Ezt a tevékenységet még hatékonyabban folytattuk., Jelentős vízdíj megtakarítást
értünk el és kellemesebb környezetet teremtettünk.
-

játszóterek karbantartása, takarítás, fűnyírás locsolás,
figyelmeztető táblák készítése és kihelyezése,
KRESZ- parknál új kispályás foci pálya karbantartása gondozása, locsolása fűnyírás
takarítása,
temető folyamatos gondozás fűnyírás locsolás, takarítás, feljárati lépcső karbantartása,
kapcsolattartás a hozzátartozókkal (munkaidőn túl is!), temetések előkészítése,
sírhelymegváltások adminisztrációja,
Óvoda
folyamatos
karbantartása,
kisebb
javítások,
festések-mázolások,
csatornatisztítás,
önkormányzati bel- és külterületeken folyamatos fűnyírás kiültetett növények gondozása,
sövények gondozása nyírása,
vízelvezető árkok, tisztítása karbantartása,
kisgépek szerszámok folyamatos karbantartása, javítása csak ritka esetben vettük
igénybe külső cégek szolgálatait,
patak meder önkormányzati tulajdonú részének karbantartása fűnyírás pucolása,
a város területén kialakult illegális szemétlerakatok felszámolása szelektív szigetek
folyamatos takarítása.
részt vettünk a kamera rendszerkiépítésében melynek hatására jelentős javulást értünk
el a szemétlerakás ügyében.
a Táncsics utcában a Zöld híddal közösen felszámoltuk a fertőzés veszélyes területet.
a sportkombinát, laktanya elgazosodott részének kitisztítása takarítása,
1 oldal a 3 oldalból
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rendezvények utáni takarítás, (akár munkaszüneti napokon is )
a Hunyadi liget közösségi igénybevétele előtti és utáni takarítása,
fakivágások koordinálása,
a város felújítási során megfelelő együtt működés külsös cégekkel,
a város szökőkútjának folyamatos karbantartása üzemeltetése, tisztítása
városban történt káresemények nyomainak és szabálysértések fotózása, szükség
esetén
a károk helyreállítása,
a buszmegálló utas váró épületének folyamatos nyitása zárása tisztítása karbantartása,
károk elhárítása.
télen az utak járdák hó letakarítása csúszásmentesítés,
közúti táblák kihelyezése a megrongálódót táblák cseréje,
padok javítása új padok kihelyezése,
utak padkázása keletkezett kátyúk javítása, megszüntetése.
a piacon kőterítés az összetört rács megjavítása
kihelyezett hirdető táblák tisztítása festése majd a táblák visszahelyezése.
dugulás elhárítások hiba esetén bejelentés,
Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben folyamatosan karbantartási
munkák
elvégzése, kiállítások kialakításában való közreműködés.
üresen álló önkormányzati ingatlanok folyamatos ellenőrzése,
szakközép iskola területének folyamatos karbantartása, fűtés biztosítása, ellenőrzése,
munkagépek karbantartása, tisztítása, javítása,
vis major feladatok ellátása (elpusztult állatok szakszerű eltakarítása, vihar által kidöntött
fa, letört gallyak eltakarítása, vízátfolyó ereszek dugulás elhárítása,
karbantartási munkákhoz árajánlatok bekérése,
karácsonyi közvilágítás elemeinek fel- és leszerelése,
A szakközép iskolánál a városi Betlehem elkészítése majd lebontása.
-a városi karácsonyfa beszerzése a Műv Ház előtt felállítása majd lebontása
irodai és tárgyaló székek megerősítése,
új járdák megóvása
laktanyában közvilágítás többszöri javításának koordinálása,
a Ady -Széchenyi téren labdafogó háló javítása
vasút állomáson ideiglenes buszmegálló kialakítása majd megszüntetése
plakátok kihelyezése önkormányzati levelek kihordása
házasságkötő terem folyamatos átrendezése,
, ünnepekre a város fel lobogózása, majd a zászlók leszedése,
Pusztaszántón temető karbantartás padkázás, katyuzás,
rágcsálóirtás megszervezése, lebonyolítása, a kihelyezett mérgek folyamatos
felügyelete,
Mindszenty-park folyamatos karbantartása, tisztítása
_Új Mindszenty park kialakításában tevékenyen részt vettünk
rendezvényekre nehezebb tárgyak ki- és visszaszállítása,
útburkolatok felfestése,
Zöld-Híd Kft-vel folyamatos kapcsolattartás, szemétszállítás, lomtalanítás, elektronikai
hulladékgyűjtés megszervezése,
játszóterekbe homokozókból a régi homok elvitele, új homokkal történő feltöltése,
védőponyva rátétele,
bútorcserék miatt régi bútorok elszállítása, raktározása,
virágládák áthelyezése, beültetése, locsolása mosása, festése,
Korányi úti játszótér focikapuk készítése, kihelyezése,
Korányi utcai járda építés elkezdése majd megállítása
lakossági bejelentések, problémák kezelése.
a Radnóti út fele átjáró kettő híd felújítása hozzá vezető járda betonozása.
2

Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2016. évi munkájáról

2017. 03. 31-i Kt. ülésre

A teljesség és apró munkák felsorolásától eltekintek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy munkánkat a rendelkezésre álló létszám és a
városkép alapján megítélni szíveskedjenek. Sok dicséretet kapott a város a téli síkosításmentesség, hó-eltakarítás miatt. A környékbeli települések városunkkal példálóznak e területen.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 14.

Salgai György
városgondnok

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtása: Előző évek beszámolói
3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport
2016. évi munkájáról készített beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A Csoport munkatársaitól 2017. évben is a
lakosság és az intézmények szolgáltatását igénybe vevőinek komfortérzetét javító munkát vár.

Határidő: folyamatos.
Felelős: Salgai György városgondnok

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évről szóló beszámoló a 2015. évi (2014 évi stb.) előterjesztésre épül. Egy önkormányzat életében a hivatal képviseli a folytonosságot. A képviselők, köztisztviselők jönnek-mennek,
de a hivatal állandó, viszont könnyű tönkretenni, de nehéz újra felépíteni. (Például használható
pénzügyest szinte képtelenség találni, de ennek a külső körülmények is okai, nevezetesen,
hogy kevés a piacon a szakképzett munkaerő és a fizetések is elszaladtak a vállalati, vállalkozási szférában hozzánk képest.) A Polgármesteri Hivatal feladat és hatásköreit a jogszabályok
(törvény, helyi rendelet) és a testületek valamint a polgármester döntései határozzák meg. A
köztisztviselők munkájának minőségét a testület által évente elfogadott teljesítménykövetelmények előírásai állapítják meg, melyek tömören és gyakorlatilag állandó elvárásként fogalmazzák
meg a feladat és hatáskörünkbe tartozó munka szabályszerű és határidőre történő elvégzését,
udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést, a várakozási idő, az ügyfelek által csatolandó anyagok, iratok, adatok minimálisra csökkentését.
A hivatal által ellátandó feladatok három fő csoportra oszthatók:
- a testületi döntések előkészítése, végrehajtása,
- az államigazgatási (közigazgatási) hatósági feladatok,
- egyéb feladatok.
A hivatal munkájának minőségét alapvetően meghatározza a megfelelő létszámú, szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező apparátus, (végzettség 1. számú mellékletként csatolva),
mennyiségét pedig a folyamatos és állandó jogszabályi változások, melyek a hivatalra egyre
több feladatot rónak. Az állandó jogszabályváltozások továbbra is olyan plusz terhet jelentenek
a köztisztviselőkre, hogy szinte ellehetetleníti leterheltségük pontos mérését és megnehezíti a
törvényességi kontrollt is, valamint, hogy mindezek következtében nő a továbbképzések száma,
csökken a tényleges munkára fordítható idő. Vagyis e tekintetben 2015-höz viszonyítva semmisem változott.
A hivatal létszáma 2016-ben csökkent, jelenleg 1 fővel vagyunk kevesebben (nem számítva az
ügykezelőt és a műszaki ügyintézőt), és a munkavégzés feltételei az előbbiekben kifejtettek
miatt is romlottak. Nehezíti munkatársaim helyzetét, hogy több területen egy ügyintézőnek egyszerre több ügycsoporttal kel foglalkoznia. A specializáció mindig növeli a munka hatékonyságát. A jövedelmi különbségek pedig mindenkit elbizonytalanít. Egy valódi polgári társadalomban
a köztisztviselők a legmegbecsültebbek közé kellene tartozniuk. (Lásd: Unió.)
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I. Testületi döntések előkészítése, végrehajtása.
A testületi döntések előkészítése és SZMSZ szerinti időben történő kiküldése biztosított volt. A
munkatervben elfogadott valamennyi előírást általában ütemezés szerint teljesítettünk. Az
egyes testületi üléseken átlagosan nőtt a napirendek száma 2015-höz viszonyítva, de ez nagyrészt az új és folyamatosan növekvő önkormányzati feladatokból adódik. A testületi anyagok
bizottsági előkészítése jó. A testületi üléseken hozott döntések végrehajtására azonnal intézkedés történt. A testületi anyagok és rendeletek határidőben felterjesztésre kerültek.
2016-ben 27 képviselő-testületi ülés, 27 PVB ülés és 12 SZB ülés volt. A képviselő-testület 296
db határozatot és 17 rendeletet alkotott. Körülbelül 2.784 oldalnyi előterjesztés készült, melynek
1/6-át a jegyző, 1/6-át az ügyintézők, 4/6-át a jegyző általános helyettese készítette. Az előkészítésért és végrehajtásért külön köszönet illeti meg a jegyző általános helyettesét. Az SZB ülések előkészítését az igazgatási előadó végezte el jól, ahogy a munkaköre kibővüléséből eredő
végrehajtási ügyeket is.
A hozott döntések száma mutatja, hogy a testület feladat és hatáskörébe tartozó ügyek számának növekedését, mely egyre nagyobb terhet ró az apparátusra.

II. Közigazgatási, államigazgatási hatósági feladatok
A hatósági jogkörök ellátását az apparátus a jegyző felelősségével végzi. A döntések meghozatala egyre nagyobb figyelmet és időt vesz igénybe, ma már képtelenség egy jogszabály alapján
határozatot hozni. A határidőket sikerült betartani, az ügyintézési határidő meghosszabbítására
2016-ban nem volt szükség. Az ügyfelek késedelmes teljesítése, nyilatkozatainak hiánya a határidő megszakadását vonja maga után, így a hivatal késedelembe nem eshet. Az közigazgatási törvény 2016. január 1-től rákényszeríti az apparátust, hogy az esetek többségében 8 napon
belül döntést hozzon, ez az önkormányzati hatósági ügyeket elbíráló bizottságokat is érinti. Az
iratkezelés rossz, levelek későn kerülnek elő, az ügyiratok útja nehezen nyomon követhető,
mely az ügykezelő hiányából ered. (Az új munkatársunknak komoly terhet jelent a jegyzőkönyvek leírása, a hirdetmények feldolgozása.) Az ügykezelő hiányát egyelőre úgy oldottuk meg,
hogy minden tisztviselő magának iktat, ami szabálytalan és tarthatatlan.
Az építésügy területén látunk el körzeti, járási szintű feladatokat. A két előadó a város ügyeiben
is segítőkész, munkájukra számíthatunk, kiválóan dolgoznak, de várhatóan az építésügy előbbutóbb a járáshoz fog tartozni.
A jegyzőt is mind többször jelölik ki összeférhetetlenség okán más településekre egy-egy ügy
ellátása érdekében. Ez a tendencia 2016-ben tovább nőtt.
Súlyos teher a végrehajtási eljárások lefolytatása, de 2016-ban javult. Sok kritika éri a hivatalt,
de véleményem szerint az országos átlagot tartjuk, és a testületi beszámolókat a tartozás behajtásáról a testület több ízben megdicsérte.. A megoldás egy járási szintű végrehajtó iroda
létrehozása lehetne. (Munkatársaim többsége helybéli, ne várjuk el tőlük, hogy foglaljanak, árverezzenek stb.) Egyébként a gyakorlati végrehajtáshoz szükséges volna egy raktárra, raktárosra, értékbecslőre, végrehajtóra, árverezőre stb. Véleményem szerint többe kerülne a leves,
mint a hús.
Az ügyiratforgalom: a 2. és 3. számú mellékletként csatolom az iktatott ügyek számát. Az év
folyamán fellebbezés egy érkezett, egy birtokháborítási ügy miatt (Bánk). Az ügyiratok száma
nő.
A legnagyobb ügyiratforgalmat, mintegy kétharmadát, továbbra is az adós bonyolítja le a helyi
adók beszedésével, nyilvántartásával, behajtásával összefüggésben, körültekintően, alaposan.
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Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az ügyiratforgalom nem minden esetben
jelzi a ténylegesen elvégzett munka mennyiségét, vagyis a köztisztviselők nagy része, egyedi
ügyekben dönt, hoz határozatot, és az arra való odafigyelés más irányú összetett gondolkodást
igényel. Példaként említhetem az anyakönyvi munkakört, amelyben a köztisztviselő az anyakönyvezés mellett, más ügyköröket is visz, nagyszerűen, pl.: hagyaték, a helyi rendeletekből
adódó határozatok meghozatala, stb., miközben az új feladatokat is el kell végeznie.
III. Egyéb feladatok
A hivatal feladatainak jelentős részét képezi az önkormányzati intézmények működtetéséhez, a
város üzemeltetéséhez kapcsolódó nem hatósági tevékenység.
A pénzügyi feladatok igen összetettek. A hatályba lépett új államháztartási számvitel gyakorlatilag megduplázta a pénzügyi dolgozók munkáját, a negyedéves jelentésekből havi jelentések
lettek, a jogszabályok ellentmondásossága megmaradt, ami továbbra is kétségbeesésbe kergeti a pénzügyeseket, segítséget kívülről (úgy értem más szervektől) nem remélhetnek. 2016-ben
a korábban teljesített pályázatokat terhelő ellenőrzések is hatványozottan jelentkeztek, újabb
Ász ellenőrzések indultak, (pl.: az önkormányzat gazdálkodásának célszerűsége, a gyermekvédelmi feladatok ellátása,) beszámolók készítése az elnyert állami pályázatokról, ezek ellenőrzésének támogatása, szinte kizárólag őket terhelte. Munkájuk értékeléséhez az egyszerű elismerés már kevés. Köszönet illeti a pénztárost is. A pénztáros kolléganők (a beszámolási időszakban két fő váltotta egymást) munkavégzésével kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy munkaidejük közel felét!!! teszi ki a nemzetiségi önkormányzatok kiszolgálása. Munkájukat és a
jegyző munkáját is nehezíti, hogy a végrehajtott döntésekről utólag szerzünk tudomást (ha
szerzünk). Gyakorlatilag mindent visszafelé kell rendezni a pénztár egyenleg összegtől kezdve
a törvényességi felügyeletig. A nemzetiségi önkormányzatok támogatásfelhasználási szabályai
szigorodtak. Mind a működési, mind a feladatalapú támogatással el kell számolniuk a támogató
felé. Az elszámolásokat szintén a pénztáros kolléganő készíti el. Adminisztrátor távollétében a
pénztáros kolléganő készíti el a levelezéseiket is.
A pénzügy feladata a könyvelésen túl az analitikus nyilvántartások, a kötelezettségvállalással
kapcsolatos nyilvántartások, az ingatlankataszter vezetése, elkészítik a havi jelentéseket, a
normatív támogatások igénylését, elszámolását, egyéb pénzügyi adatszolgáltatás, a költségvetés és a zárszámadás elkészítése.
A hivatal végzi az önkormányzat munkaügyi feladatait, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos
minden munkaügyi feladatot, a jogviszony létesítés, megszüntetés, túlóra, tiszteletdíj elszámolásokkal kapcsolatos stb. minden feladatot elismerésre méltó ügyintézés mellett.
Sok plusz munkát jelent a különféle statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések teljesítése, különösen úgy, hogy nem egy-két esetben az adatokat azonnalra kérik.
A fentieken túl rendelkezésre kell állnunk a különféle ellenőrzések lebonyolítása, az önkormányzatnál folytatott külső ellenőrzésekre is biztosítani kell az iratokat, illetve a segítő személyzetet.
Külön terhet jelentett a 2016. évi népszavazás és annak pénzügyi elszámolása. (Egy szóval
jellemezve: horror volt.)
Összességében megállapíthatjuk, hogy a törvények szerinti ügyintézés és a kérelmek határidőben történő elvégzéséhez az apparátus rendelkezésre áll, de a polgármester munkájának
segítéséhez, az általa szükségesnek tartott feladatok ellátásához továbbra sincs elég dolgozónk. A hivatalhoz tartozó egyéb szervezeti egységek értékelésétől egyrészt szakmai kompetencia hiánya miatt, másrészt a teljesítménykövetelmény hiánya miatt tekintettem el.
Húsz éve vesszőparipám a köztisztviselők anyagi megbecsülése. Tudom, hogy a közvélemény
munkatársaimat és engem is, csak fölösleges rossznak tekint, nem számíthatunk olyan köz3
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megbecsülésre, támogatásra, mint más közalkalmazottak, azonban úgy gondolom, hogy a társadalmi munkamegosztás részei vagyunk, azaz munkánk nem nélkülözhető. 2008 óta nincs
illetményalap emelés, 2009-ben elvették a tizenharmadik havi bérünket, és azóta az önkormányzatokra hárul a béremelés terhe. Kérem a képviselő-testületet, hogy munkatársaim részére fontoljon meg egy rendes béremelést.
Munkánk elvégzéséhez biztosított a megfelelő számítógépes kapacitás és a programok, ezt
köszönöm a testületnek.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete 2016. június 22.-én sztrájkot hirdetett, ebben nem vehettünk részt, mivel
itt nincs szakszervezet. A sztrájkkövetelés az önkormányzati területre: az illetmények emelése
30 %-al 2016. október 1-től, mivel a kormány mereven elzárkózott attól, hogy az önkormányzati
területen a 8 éve nem emelt illetményalapot megváltoztassa. Azóta néma csendben „dolgoznak”..
A köztisztviselők keresetét már messze meghaladta a vállalkozói szférában kialakult jövedelem,
és már a közalkalmazottak jövedelme is meghaladta azt. A köztisztviselők illetménye 8 év alatt
elvesztette vásárlóértéke 30 %-át. Tudatában vagyunk annak, hogy a köztisztviselőket egyetlen
párt sem preferálja, annak ellenére, hogy lényegében a választások után a választók akaratát
hajtjuk végre. Általánosságban sokkal tisztességesebb lenne közölni a köztisztviselőkkel, hogy
a munkájukra nincs szükség, keressenek maguknak más munkahelyet.
A sztrájk nem az önkormányzatok, ellen irányult, és ebben a formában csak szimbolikus jelentőségű. A sztrájkban csak azok a hivatalok vehettek részt, ahol van alapszervezete a
szakszervezetnek.
Feszültségek a jelenlegi és a várható munkánk során
Többször jeleztük a műszaki ügyintéző szükségességét. Több esetben nem tudunk kiadni e
szakterülethez kapcsolódó engedélyeket (pl. telephelyengedélyezés). Ebben az esetben a
jegyző csak törvénysértő intézkedést hozhat: vagy kötelezi az építéshatósági ügyintézőt, aki
részére csak építésügyi feladatadtahó, hogy végezze el a feladatot, vagy olyan dolgozó részére
adok utasítást, aki a feladatellátáshoz szükséges iskolai végzettséggel nem rendelkezik. Bármelyik dolgozónak adok ilyen irányú utasítást munkaügyi bírósághoz fordulhat, a pert már most
leszögezem, meg fogja nyerni.
Jelenleg 5 db pályázatunk van bírálat alatt. Bármelyik pályázat nyer, illúzió, hogy majd külsős
vállalkozó elvégzi a munkát. A külsős szakembert ki kell szolgálni. Kevés közöttük az, aki lelkiismeretesen dolgozik, többségük kész anyagokat vár az apparátustól. Ez a koordinációs, segítő
munka már mennyiségénél fogva sem fér bele egyik munkatársam munkakörébe sem. A munkaköri leírásoknál, a feladatok kiosztásánál pedig biztosítanom kell, hogy az ellátandó feladatkör a napi 8 órába beleférjen.
Zajlanak a 2009-2010. években megvalósult pályázatok utóellenőrzései. Azt kell mondjam,
szintén jelentős kapacitást köt le a pénzügyesek és helyettesem munkaidejéből. Sajnos folyamatosak az ez időszakban elkövetett jelentős hibák feltárásai. A korrekciókat a jelenlegi pénzügyeseknek kell elvégezniük, nem egyszer kilátástalan helyzetből kell visszahozniuk a helyzetet. Jószándékuknak és munkájuknak köszönhetően több tízmillió forintot sikerült megmenteni a
költségvetésben.
Kritikus az irattár helyzete. Tudom, ez nem csak a jelenleg üres álláshely hibája, a múltban végzett munkavégzésben is keresendő hiba. A megoldást azonban együtt kell megtalálnunk. 2013.
évben megtörtént néhány év dokumentumainak levéltárba történő helyezése, de ennek a munkának folyamatosnak kell(ene) lennie.
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A műszaki ügyintéző, illetve az ügykezelő hiányának kezelésére javaslatot kérek Önöktől. Személyi javaslatot is szívesen fogadok, megfogadok. Kérésemmel a korábban kialakult színvonalat szeretném megőrizni, valamint a munkatársaim túlterhelését kívánom csökkenteni.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március
dr. Varga Tibor
jegyző

2. Jogszabályi háttér
- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a kormánytisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény,
- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásáról szóló 10/2010.
(VI.01.) önkormányzati rendelet,
- teljesítménykövetelmények.

3. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK
…./2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről készített beszámolót.
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat
továbbra is szabályszerűen és határidőre a megszokott magas színvonalon végezzék el, továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést.
Határidő: folyamatos,
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző
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1. számú melléklet

Hivatali dolgozók iskolai végzettsége

Középfokú
Jegyző
Jegyző általános helyettese
Igazgatási előadó
Szociális előadó
Pü-i ügyintéző, pénztáros
Adóügyintéző
Munkaügyi előadó
Költségvetési ügyintéző
Pénzügyi munkatárs
Építéshatósági ügyintéző
Építéshatósági ügyintéző
Városgondnok

Középfokú végzettség: 100 %
Felsőfokú végzettség:

8,3 %

Főiskolai végzettség:

25 %

Egyetemi végzettség:

33,3 %

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Felsőfokú
szakképestés
X

Főiskola

Egyetem

X

X
X

X
X
X
X
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Sport és civil szervezetek pályázatainak elbírálása
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 február havi ülésen elfogadásra került a sport és civil szervezetek 2016. évi önkormányzati
támogatásának feltételei.
A közzétett felhívásra az alábbi pályázatok érkeztek:
I.

Sportegyesületek
Rendelkezésre álló előirányzat: 4.200.000 Ft

Pályázati feltételek:
- Adatlap hiánytalan kitöltése
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet
megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
- nonprofit szervezetnek minősülnek
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható
meg. - egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző
- évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve
- az önkormányzati támogatás felhasználására)
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
- az egyesület pénzintézeti számla számát,
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17. A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani. A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2017.”

1 oldal a 8 oldalból
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Pályázó neve

Pályázat benyújtása
VRSE
határidőben,
teljes körű
Rétsági Árpád Egylet
határidőben,
teljes körű
RRT Szabadidő és Motor- határidőben,
sport Egyesület
teljes körű
Rétsági Judo Club
határidőben,
teljes körű
Igényelt támogatás összesen

Igényelt
támogatás
3.500.000 Ft
1.000.000 Ft
3.687.000 Ft
650.000 Ft
8.837.000 Ft

1 rétsági tagra jutó támogatási igény
79 fő
44.304 Ft
132 fő
7.576 Ft
10 fő
368.700 Ft
20 fő
32.500 Ft
---

II. Nyugdíjas klubok pályázatai
Rendelkezésre álló előirányzat: 600.000 Ft
A 2017.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tartalmaznia: A nyugdíjas klub
- képviselőjének nevét
- létszámát - ebből rétsági lakosok számát
- 2016.évi beszámolót
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét.
- 2016.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
- 2017.évi munkatervet - igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17. A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani. A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. A
borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2017.”
Pályázó neve

Pályázat benyújtása
Rétság Hunyadi János határidőben, teljes
körű
Nyugállományúak klubja
határidőben,
Rétsági Városi Nyugdíjas
teljes körű
Klub
Összesen
* Párhuzamos tagok is vannak
III.

Igényelt támogatás
300.000 Ft
300.000 Ft

1 rétsági tagra jutó
támogatási igény*
120 fő
2.500 Ft/fő
132 fő
2.273 Ft

600.000 Ft

Civil szervezetek

Rendelkezésre álló előirányzat: 400.000 Ft.
Pályázati feltételek:
- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális és közösségi életét segítik elő;
- a 2016. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával egy időben elszámolnak,
- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik. A pályázatnak tartalmaznia
kell az alábbiakat: Adatlap hiánytalan kitöltése
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- felhasználási terület megjelölését,
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót, - az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására),
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak!
- a pályázó 2017. évi programját,
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét,
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét,
- a pályázó pénzintézet számla számát,
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható
meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja támogatni. A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a
szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás
(bér és járulékai) nem finanszírozhatóak.
A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított
esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17.
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani. A pályázatokat papír alapon a
Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a
jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI
PÁLYÁZAT 2017.” A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület soron következő ülésén dönt.
A döntésről a pályázókat írásban értesíti. A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.
Pályázó neve

Pályázat benyújtása

Igényelt
támogatás

Rétsági Árpád Egylet

határidőben,
teljes körű
Rétsági
Fiatalokért határidőben,
Egyesület
teljes körű
Kereplő
Néptánc határidőben,
Egyesület
teljes körű
Cigány
Nemzetiségi nem
adatlapon,
Önkormányzat
hiányos
Összesen:

80.000 Ft
400.000 Ft
1.380.000 Ft

1 rétsági tagra
jutó támogatási
igény
50-60fő*
1.600 Ft-1.333 Ft
13 fő
30.769 Ft
118 fő
11.695 Ft

350.000 Ft
2.210.000 Ft

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pályázata a pályázati feltételekből semmit nem tartalmaz,
érvénytelen pályázat.
*Táboroztatni kívánt gyermekek száma
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 22.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2017. évi pályázati felhívások

3. Jogszabályi háttér:
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (III.09.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja,
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást –
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselőtestületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. …”

4. Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas klubok részére biztosított előirányzat terhére a
………………………………… részére kirándulások céljára ………….. Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

II.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a
……………………….. részére - a megállapodásban rögzített célok tejesítésére - ……… Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

III.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a
……………………….. részére, a 2017. évi - a megállapodásban rögzített célok tejesítésére ……….. Ft támogatást biztosít.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletének
1. melléklete
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester –
és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között (továbbiakban: Támogatott) ………………………. biztosított önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. (…..)
számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint önkormányzati támogatást biztosít.
A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása:
…………………...
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
- ………………………………….
- ………………………………….

………….. Ft
………….. Ft

Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás két egyenlő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot követően vehető
igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támogatás
első részével maradéktalanul elszámolt.
3.)
A
támogatást
a
Polgármesteri
Hivatal
a
Támogatottnak
az
……………………………………. vezetett …………..-……………..-……………. számú
számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell elszámolni.
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 6 hónapon belül kell
elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően folyósítható.
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a hely6
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színen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak.
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve,
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza
(www.retsag.hu);
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése alapján
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.
8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő
9. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
10). Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
11). A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.
Rétság, 2017. ………………………………………

Hegedűs Ferenc
polgármester

…………………….
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… ….
…………………………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.26.) önkormányzati
rendeletének
2. melléklete
NYILATKOZAT
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………...
Természetes személy lakcíme: ………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Gazdasági társaság esetén székhelye: …………………………………………………………..
Cégjegyzékszáma: ………………………………………………………………………………
Adószáma: ………………………………………………………………………………………
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...
Egyéb szervezet esetén székhelye: ……………………………………………………………..
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………...
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ……………………………………………………………
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a ..….. pont alapján
- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et)
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll a ..….. pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………...
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: ……………………………….
…………………………….
Aláírás, cégszerű aláírás
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A képviselő-testülete 2017.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok
működését. Ezért az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a 2017.
évi támogatásra:
A 2017.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell
tartalmaznia:
A nyugdíjas klub
- képviselőjének nevét
- létszámát
- ebből rétsági lakosok számát
- 2016.évi beszámolót
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét,
felhasználás jogcímenkénti tervét.
- 2016.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
- 2017.évi munkatervet
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 17.
A pályázatokat papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani.

A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi
u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT
2017.”

A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2017.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri
a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit
értesítse.
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PÁLYÁZATI ADATLAP

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

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

Rétsági Városi Nyugdíjas Klub
Pályázó megnevezése: ………………………………………………………………………………..
2651 Rétság, Rákóczi u. 26.
Címe: ……………………………………………………………………………………………………
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):
……………………………………………………………………………………………………………
2651 Rétság, Mező u. 2.

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
1853
_ 18339301
_ _ _ _ _ _ _ -- 1
_ -12
__
……………………………………………
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat
Az egyesület, szervezet telefonszámok:
Pk. 60028/2012/9.
06-35-350-282
06-20-428-2480
száma, kelte: ………………………………..
……………………………………………..
E-mail: ………………………………………
Honlap cím:……………………………...
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
Kotroczó Balázs, 2651 Rétság, Mező u. 2.
……………………………………………………………………………………………………
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve,
címe, ha az nem a fenti képviselő*: ………………………………………………………….
*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű
meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a
meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

Ebből:
Felnőtt tagok száma (fő)
18 év alatti tagok száma
Tagok száma összesen

154

helyi lakos
132

154

132

más település lakosa
22
22

4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:

2000
Felnőtt tagok:……………………….
Ft/év
18 év alatti tagok: …………………. Ft/év
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év
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5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT
PÁLYÁZATOK SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK

Centrál Takarékszövetkezet Rétsági Kirendeltsége
Számlavezető pénzintézet neve: ………………………………………………………………
64000060-10060012
Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………………

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

*A megfelelő válasz aláhúzandó
sporttevékenység

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése

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

300 000
…………………………………
Ft

2017.01.01
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ………………………………
2017.12.31
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:…………………………….
25
Tervezett rendezvények száma: ……………………………………………………….
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9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)

Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja
Leányfalu fürdő belépő 2 alk.
Eger fürdő belépő
Zsóri fürdő belépő
Színházi belépő összesen

Összesen:

Igényelt
összeg
100000 Ft
50000 Ft
50000 Ft
100000 Ft

Saját
forrás

300000 Ft

100000 Ft

Egyéb
állami forrás

Egyéb
támogatás

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1
oldal terjedelemben)

Érvényes alapszabállyal rendelkezünk. Az éves mubnkatervet a tagság véleményére
alapozva készítjük el. Ebben a többségi elv érvényesül. Az átlagéletkor 65 év feletti,
jelentős az egyedülállók száma. Tagjaink túlnyomórészt kispénzű nyugdíjasok. A tagság
egészségi állapota sajnos koruknál fogva is romlik.
Tagjaink számára túlnyomó részt csak a nyugdíjas klub tudja nyújtani a közösségi
együttlétet. Az Önkormányzat támogatása nélkül tervezett programjainkat nem tudnánk
megvalósítani. Így ezt a támogatást költségvetésünk összeállításakor is figyelembe kell
vennünk.
Az elmúlt években többször voltunk Leányfalun és más fürdőkben, tagjaink között ezek a
legnépszerűbb és leginkább várt programok.
A helyi rendezvényeinkhez a Művelődési Központ ellenszolgáltatás nélkül biztosít helyet
és eszközöket, ezt köszönjük és a továbbiakban is számítunk rá.
A támogatást hasznosan tudjuk felhasználni, tagjaink nevében előre is köszönjük.
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

2017. évi tevékenységünket is az alapszabály határozza meg. Munkatervünk összeállításánál maximálisan figyelembe vettük a takarékossági szempontokat. Tervezett feladatainkat a tagdíjakból és a támogatásokból kívánjuk megvalósítani.
Tevékenységünk során ápoljuk a kapcsolatainkat a település civil szervezeteivel, az
Óvodával, iskolával, Önkormányzattal. Részt veszünk településünk keöponti, közösségi
rendezvényein, önkéntes munkával, fellépésekkel sgítjük sikeres lebonyolításukat.
Két országos nyugdíjas szervezetnek vagyunk tagjai: Nyugdíjasok Országos Szövetsége,
Nyugdíjasok Országos Képviselete. Megyei, országos rendezvényeken részt veszünk.
Tánccsoportunkra büszkék vagyunk, működéséhez anyagi lehetőségeink szerint hozzájárulunk.
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:

forintban
Helyi önkormányzati támogatás:

300000
……………………………………………..
Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás

…………………………………………….. Ft

Más pályázatokon nyert támogatások:

…………………………………………….. Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:

45000
……………………………………………..
Ft

Tagdíj bevételek:

250000
……………………………………………..
Ft

Saját bevételek:

136178
……………………………………………..
Ft

Összesen:

731178
……………………………………………..
Ft
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PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):
Működési költségek:

555888
……………………………………………..
Ft

Közműköltségek:

…………………………………………….. Ft

Egyéb költségek:

96138
……………………………………………..
Ft

Összesen:

653026
……………………………………………..
Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT
KÖLTSÉGVETÉSE:
Tárgyévre tervezett bevételek:
Tervezett bevétel
Összeg (Ft):
megnevezése:
Nyitó egyenleg
78152
Tagdíj
330000
Önk. támogatás
300000
Egyéb támogatás
170000
Tombola
30000

Összesen:

Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett kiadás
Összeg (Ft):
megnevezése:
50000
Évnyitó
150000
Nőnap
50000
Majális
400000
Színház, fürdő
60000
Klubdélután
150000
Évzáró rendezvény
38152
Egyéb költség

908152

908152

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

-

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

-

Nem

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

-

Igen x

Igen x

Nem

a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket.

Kotroczó Balázs
………………………………………………...
képviselete jogosut(ak) aláírása
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PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület
hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázat benyújtása:
-

az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,
1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság,
Rákóczi út 20. címre együttesen kell megküldeni.

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki!
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Rétsági Városi Nyugdíjas Klub
Városi Önkormányzat Képviselő Testületének!
Rétság
A Rétsági Városi Önkormányzat Képviselő Testületének határozata alapján az
alábbiakban tájékoztatom a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub 2016. évi munkájáról a
Tisztelt Képviselő Testületet.
A jelenlegi létszámunk 154 fő, akik közül 132 fő rétsági, 22 fő más településen
lakik. A létszámunk jelentősen növekedett a jelen időpontig.
Tagjaink 55,8%-a továbbra is egyedülálló vagy özvegy.
Az összlétszámból 113 fő nő és 41 fő férfi. Az átlagéletkor 65 év felett van.
A vezetésben személyi változás nem történt:
– Elnök: Kotroczó Balázs
– Elnök helyettes: Dudás Ferenc
– Gazdasági vezető: Putyer Gyuláné.
A jövőben is szívesen várunk közénk minden kedves érdeklődőt, akik elfogadják és
betartják a ránk vonatkozó közösségi normákat.
Büszkeség tölt el bennünket, amikor kijelenthetjük, hogy egyre ismertebbek
leszünk és megbecsülést vívunk ki a lakosok körében.
Amikor a 2015-ös évet zártuk akkor minden kedves klubtagunkat arra kértünk,
hogy az elkövetkezendő évre a munkaterv összeállításához éljenek javaslataikkal,
ötleteikkel legkésőbb január végéig. Figyelembe kellett vennünk ezen kívül az akkor
már részben ismert városi rendezvények forgatókönyvét és a környező települések
több fontosabb rendezvényét. Természetesen mindenki igényeinek, kívánalmainak
így sem tudtunk teljes egészében megfelelni, mert például voltak, akik fürödni

szeretnek és voltak olyanok is, akik viszont a kirándulásokat részesítik előnyben.
Továbbá alapvetően meghatározta tervezésünket a klub és tagjaink anyagi
lehetőségei. Ebből a meggondolásból úgy, mint az előző években most sem emeltünk
tagdíjat és azt kettő részletben be lehetett fizetni. A pénztelenség és az elszegényedés
leginkább a már előzőekben is említett egyedülálló, idős klubtagjainknál látszódik
meg leginkább, ami sajnos párosul az ilyen korban már igen gyakori betegségekkel.
A betervezett feladatok végrehajtását úgy, mint a korábbiakban is, mindig
megelőzte egy vagy ha a szükség úgy hozta akkor több vezetőségi ülés is ahol
részletekbe menően megbeszéltük és a vezetőség tagjai között személyre szólóan is
lebontottuk a végrehajtandó feladatokat, kijelöltük a felelősöket. Dicsérendő, hogy a
vezetőségi tagokon kívül is egyre többen részt vállaltak és vállalnak a feladatok
végrehajtásából. Munkánk során jó kapcsolatot alakítottunk ki több civil szervezettel
és egyesülettel. Ebben az évben is ápoljuk, illetve tovább szélesítettük a kialakult jó
munkakapcsolatot.
Most pedig röviden az elmúlt év történéseiről:
Január 30-án tartottuk Évnyitó rendezvényünket, összesítettük az addig beérkezett
ötleteket és javaslatokat és ezeket alapul véve elkészítettük a munkatervünket. Mivel
február hónapban, illetve márciusban döntött a képviselő testület a Civil Szervezetek,
így a klubunk támogatásáról is, ezért megtárgyaltuk az ülésre készítendő beszámoló
tartalmát. Sajnos a tagok részéről nem sok javaslat jött, kérek mindenkit, hogy a
jövőben ezen változtassunk. A tagdíj összegén, a fizetés rendjén továbbra sem
változtattunk.
Február 25-én az „Időskorúak gyógynövényei” címmel szerveztünk klubnapot,
amelyen igen sokan részt vettek a rétsági lakosok közül is. Előadó a mindannyiunk
által jól ismert Szabó Klára volt. Az előadó helyiséget az érdeklődők teljesen
megtöltötték, sok kérdést tettek föl és mindenki megkóstolta a gyógynövényekből
helyben készített teákat. Közös döntés született az előadóval és a hallgatósággal,

hogy a folytatása következik.
Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából minden női tagunknak virággal
kedveskedtünk.
Március 15-én, a Nemzeti Ünnepünkön közösen ünnepeltünk városunk lakóival,
koszorúztunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc rétsági hőseinek az
emléktáblájánál.
Március hónap végén városunk képviselő testülete elbírálta a 2016-os évre
benyújtott támogatási kérelmünket, melynek eredményeként mindkettő nyugdíjas
klub 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A folyósítás feltétele a
„Megállapodási Szerződés” -ben meghatározott pénzösszeg felhasználása és pontos
elszámolása.
A testület és a településünk vezetése elismerően szólt a támogatás odaítélésekor a
klubok sokszínű tevékenységéről. Szívből köszönjük a támogatást.
Új Alapszabállyal rendelkezünk, de tekintettel az új jogszabályi változásokra, így
főleg a PTK-ra, azt át kellett dolgozni. Ezt sikerrel vettük és minimális
változtatásokat eszközölve a bíróság azt elfogadta.
Április 14-én Vácon a Madách Imre Művelődési Központban Zorán koncerten
vettünk részt, 21 fővel.
Május 1-jét megelőző napon részt vettünk az ünnepi előkészületekben, krumplit és
zöldségeket pucoltunk. Az ünnep napján beneveztünk a főzőversenyre, amelyen
dobogós helyezést értünk el. Tagjaink nagy számban jelentek meg, közösen
ünnepeltünk városunk lakosságával.
Május 29-én a Művelődési Otthonban és a Nagyparkolóban került megrendezésre a
városi Gyermeknap és a korábbiakhoz hasonlóan most is legalább 800 db
palacsintával kedveskedtünk a gyerekeknek. Továbbá jelentősen kivettük a részünket
a kiszolgálásból is.

Az év során az alábbi helyekre szerveztünk kirándulásokat:
– Május 04 és július 16.: Leányfalu strandfürdő
– Június 25.: Demjén strandfürdő
– Szeptember 03.: Eger strandfürdő és városnézés

Június 03-án Trianoni Emléknapon a Nemzeti Összetartozás Napján részt vettünk
az ünnepségen és koszorúztunk a kopjafánál.
Július 02-án bográcsoztunk a Hunyadi Ligetben. Nagyon kellemes, jó időjárást
fogtunk ki, mindenki nagyon jól érezte magát.
Augusztus 20-án, az Államalapítás Ünnepén együtt ünnepeltünk városunk lakóival.
Szeptember 17-én a rétsági Művelődési Otthonban került megrendezésre a Nyugat
Nógrádi Nyugdíjasok Fesztiválja. Szinte telt ház volt és ugyan olyan sikere volt a
rendezvénynek mint a korábbi években.
Szeptember 24-én a helyi Művelődési Otthonban az 5 évvel ezelőtt elhunyt és a
rétsági temetőben nyugvó Győri Szabó József emlékére rendezett Magyar nóta és
népdal esten vettünk részt. Felejthetetlen élményben volt részünk.
Szeptember hónapban viszont nem vettünk részt Salgótarjánban a megyei Idősek
Napi rendezvényen, mert rendkívül szegényes volt a program, ugyanis csak 1
együttes adta elő a műsorszámát.
Október 01-én Vácon a Művelődési Otthonban rendezett Idősek Világnapi
rendezvényen vettünk részt, ahol Gergely Róbert Szécsi Pál dalait adta elő.
Október 06-án a Művelődési Otthonban megrendezett Nemzeti Gyásznapi
ünnepségen vettünk részt és koszorút helyeztünk el a forradalom és szabadságharc
hőseinek emlékművénél.
Október 7-én Nógrád községben a Tápláló szeretet keretében a Nagycsaládosok
Országos Egyesületének mi is adtunk tartós élelmiszereket.

Október 08-án került sor településünkön a Szüreti rendezvényre. Ennek most már a
fő szervezője a Művelődési Otthon volt, de annak lebonyolításában tevékenyen részt
vettünk. A felvonulóknak az igen ízletes gulyáslevest mesterszakácsunk Máté Emil
készítette el. A felvonuláson a tánccsoportunk és a nyugdíjasaink is részt vettek.
Október 22-én a Vöröskereszt szervezet és a Városi Önkormányzat, szponzorok
által támogatott „Idősek és véradók” napján jelentős számban részt vettünk.
Tánccsoportunk fellépésével tette színesebbé a műsort.
Október 23-án, Nemzeti Ünnepünkön városunk lakóival közösen ünnepeltünk.
Október 30-án Felsőpetényben és Rétságon emlékeztünk meg Mindszenti bíboros
kiszabadulásának 60-dik évfordulója alkalmából. Az előző évhez hasonlóan az ún.
szeretetvendégségben városunk látta vendégül a résztvevőket. Tagjaink jelentős
számban

vettek

részt

ennek

lebonyolításában,

szendvicseket

készítettek,

süteményeket sütöttek, fogadták a vendégeket. Ígéretünknek megfelelően a jövőben
is szívesen teszünk eleget az ilyen irányú felkérésnek. Koszorút helyeztünk el a
laktanyában lévő emlékműveknél és a Börzsönyi út végében ezen a napon felavatott
emlékműnél.
November 05-én Budapesten a Radnóti Miklós Színházban (RAM) a Monte Cristo
grófja című zenés-táncos műsort tekintették meg tagjaink.
November 25-én a Ki a hunyó? - avagy Bubus című fergeteges vígjátékot
tekintettük meg.
December 03-án tartottuk meg az évzáró rendezvényünket. Tagjaink nagy számban
jelentek meg és bensőséges, baráti összejövetelen búcsúztunk el a 2016-os évtől.
December 06-án a Művelődési Otthonban Szabó Klára klubtagunk előadásában
folytatódott a gyógynövények jótékony hatásáról kezdődött sorozatunk. Úgy mint
korábban most is a helyben főzött gyógyteákból lehetett fogyasztani. Az előadás előtt
a Rétsági Egészségfejlesztő Iroda tartott szűrést az érdeklődőknek.
December 08-án az Őszirózsa tánccsoportunk énekes és versmondó előadóinkkal
megható műsorral kedveskedtek a Balassagyarmati Városi Művelődési Otthonban a

gyengén látók évzáró rendezvényén. Ezzel már hagyományt teremtettek, ugyanis
többedik alkalommal tettek eleget a felkérésnek.
December 16-án a rétsági Művelődési Otthonban egy vígjátékot tekintettünk meg
jelentős számban.
A Szeretet Ünnepére, a karácsony előtti napokban leptük meg szerény
ajándékainkkal a településünkön élő 64 fő rászorultat. Összesen 94.000 Ft-ot
gyűjtöttünk össze, amelyből tartós élelmiszereket, szaloncukrot, mandarint
vásároltunk. Sokan csak tőlünk kaptak ajándékot karácsonyra és bizony többen meg
is könnyezték mikor átadtuk a szeretet csomagokat. Negyedik éve, hogy folytatjuk
ezt a nemes hagyományt.
December 22-én került sor a Mindenki Karácsonya rendezvényre, immár
hagyományteremtő jelleggel. Pénzbeni adományunkból 5.000 Ft értékben bejglit
vásároltunk és ezzel is kedveskedtünk városunk lakóinak. Segítettünk a halászlé, a
forral bor és a tea kiosztásában. Jó hangulatú rendezvényen vettünk részt és városunk
lakóival köszöntöttük együtt egymást a Szeretet Ünnepén.
Szólnom kell még az egyéb egyesületekkel és szervezetekkel kialakult
kapcsolatainkról:
- Az Önkormányzattal kiváló és példamutató kapcsolatunk alakult ki, minden
évben anyagi támogatást kapunk.
- A Művelődési Otthon térítés mentesen biztosította a rendezvényeinknek a
helyet.
- Tagsággal rendelkezünk kettő országos nyugdíjas szervezettel, melyek a
következők: Nyugdíjasok Országos Képviselete és Nyugdíjasok Országos
Szövetsége.
- Bár nem bejegyzett szervezet, de igen jól működik a nyugat-nógrádi kistérség
nyugdíjas szervezeteinek szerveződése.
- A Rétságon működő civil szervezetekkel, óvodával és iskolával kiváló
kapcsolatokat ápolunk.
A klub vezetése több alkalommal is részt vett a megyei és kistérségi értekezleten,

ahol sok hasznos tapasztalattal lettünk gazdagabbak.
Gazdálkodásunkról az alábbiak szerint adók röviden számot:
A 2016. év során is rendezvényeink költségét elsősorban tagjaink által befizetett
tagdíjakból és nem utolsó sorban az Önkormányzattól kapott támogatásból és
szponzori felajánlásokból fedeztük.
A Művelődési Otthon programjaink lebonyolítására, amint azt korábban már
említettem, térítés mentessen kaptuk meg.
Városunk Képviselőtestülete a klubunknak a múlt évben 300.000 Ft támogatást
biztosított. A támogatást két részletben kaptuk meg és a felhasználásáról hiánytalanul
és pontosan elszámoltunk.
Szponzoroktól - Polgármester úrtól, képviselőktől, szlovák kisebbségi
önkormányzat - az elmúlt évben kaptunk támogatást.
Tagjaink jelentős része kisnyugdíjas, akik a legcsekélyebb ajándéknak és
figyelmességnek is nagyon tudnak örülni.
Az Évnyitó rendezvényünkön úgy döntöttünk, hogy egyenlőre az éves tagdíjon,
amely 2.000 Ft nem kívánunk változtatni.
Kirándulásaink részben önköltségesek voltak, de ahhoz kaptunk támogatásokat is
és azokat igyekeztünk a legolcsóbban megoldani. Amikor például a klubunkból nem
volt ki a kirándulásra a létszám akkor kívülállókat is be kellett szerveznünk esetleg
más településről is, ugyanis az autóbusz ki volt fizetve és így nem vált veszteségessé
az utazásunk.
Úgy érzem azt is elmondhatjuk, hogy a településünkön egyre népszerűbbek
leszünk és színesebbé, gazdagabbá tettük az itt lakók életét. Szinte nem volt olyan
városi szintű rendezvény, amelyen ne vettük volna ki a részünket.
Köszönet illeti mindazokat, akik segítettek a sikeresebb végrehajtásban és ezek
egyre többen vannak.

Megköszönöm a Művelődési Otthon vezetőjének és minden dolgozójának, hogy
rendezvényeinket és azok sikerét nagyban segítették.
Köszönöm a vezetőségi tagok és minden tagunk áldozatos munkáját.
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a Polgármesteri Hivatalnak, városunk
képviselő testületének és a jövőben is számítunk segítségükre és az önzetlen
támogatásukra.
R é t s á g, 2017. március 07.
Kotroczó Balázs
Városi Nyugdíjas klub Elnöke
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SZERVEZETEK ONKORMANYZATI TAMOGATASA"
Kerjiik olvashatoan, nyomtatott nagybetiikkel, irogeppel vagy szamitogeppel kitolteni!
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3. EGYESULET LETSzAMAHoz KAPCSOLODO ADATOK:
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8. AZ IGENYELT TAMOGATAsSAL KAPCSOLATOS ADATOK
A palyazaton igenyelt tamogatas osszege:
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7. A pALy Az(j LEGJELLEMZOBB TEvEKENYSEGI TERULETE

sporttevekenyseg
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9. A TAMOGATAS FELHASZNALASARA VONATKOzO FORRAs- Its
KOLTSEGKALKULACIO (forintbao)
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10. AZ IGENYELT TAMOGATAs INDOKLAsA (felhasznakisimak bemutauisa, maximum 1
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11. A pALYAz() FOLY() EVI TEvE~'YSEGEINEKis TERVEINEK BEMUTATAsA
(maximum 1 oldal terjedelemben)
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13. NYILATKOZATOK
Aluirott(ak) nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az altalamlaltalunk kepviselt szervezet

az egyesill6si jogr61, a kOzhasznu joga.llasr61, valamint a civil. szervezetek miikOdeserol es
timogatisar61 sz616 2011. evi CLXXV. torveny eloinisainak megfelel, timogatisok
Igen ~

fogadasarajogosult

Nem 0

valamennyi ad6 es jlirulekfizetesi k6telezettsegenek eleget tett, ad6hat6sag fele tartozasa
nrnes.

Igen

cr

Nem 0

a paIycizat benylijtisaval e1fogadta a palycizati felhivasban megje161t feIreteleket.

r

.

"

1 ,'2,

PALYAuT KOTELEzO MELLEKLETEI:
•

A palyazathoz csatolni kell a szekhely szerinti Tbrvenyszek altai az egyesOlet
hatalyos adatair61 kiallftott 30 napnat' nem regebbi kivonat egy peldanyat.

A patyb.at benyUjtasa:
az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail cimre,
1 peldanyt papir alapon, alairva a Retsagi Polgarmesteri Hivatal 2651 Retsag,
Rak6czi ut 20. cimre egyOttesen kell megkuldeni.

Az adatlap potlapokkal new egeszitheto ki!

A kepviselci-testiilete 2017.evben is tamogatni kivanjaa, helyi nyugdijas Idubok
mukodeset. Ezert az alabb meghatarozott fe'ltetelekkel palyazatot ir ki a 2017.
evi tamogatasra:
A 2017.evi millcodes tamogatasahoz benyUjtott kerelemnek (Adatlapnak) az aIabbiakat kell
tartalmaznia:
A nyugdijas klub
kepviselojenek nevet
letszamat
ebbOl retsagi lakosok szamat
2016.evi beszamo16t
az onkormanyzatt61 k6t tlimogatas felhaszruilasi jogcimenkent reszletezett osszeget,
felliasmalas jogcimenkenti teIVet.
2016.evi tlimogatasi keret felhaszruilaslir61 sz616 elsuimoIast
2017.evi munkateIVet
igenyelt osszeget (Ft) a felhasmalas celjanak megjelolesevel

A palyazatok benyDjtasanak hatarideje: 2017. marcius 17.
A palyazatokat papir alapon es elektronikusan is be kell nyujtani.

A palyazatokat papir alapon a Retsagi Polgarmesteri Hivatal cimere (Retsag Rak6czi
u. 20). elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail cimre kell' benyujtani.
A boritekon kerjlik feltlintetni: "NVUGOIJAS KLUBOK - TAMOGATASI pAL VAzAT

2017."
A kepvise16-testiilet a tamogatas keretOsszeget 2017.evi ko1tsegvetesebe betervezi. Felkeri
a jegyzot, bogy a tamogatas igenybevete1enek lcbetOseger61 a nyugdijas klubok vezet6it
ertesitse.

Balassagyarmati

Torvenyszilk

Ugyszam: 1300/Pk.60144/1997

Kivonat
a szervezet t6rvenyszeki nyilvantartasban fennall6 adatair61.
Az adatlekeres id6pontja: 2017 . 03.08. 1,0:00
A szervezet nyilvantartasi szama:

1.

Joger6: 1998.02.18

12-02-0000012

2

2.

A szervezet neve: Relsagi Hunyadi Janos Nyugallomanyuak Klubja

3

A szervezet roviditett neve: Nines rovidltetl nev bejegyezve

4.

A szervezet idegen nyelvu elnevezese:

5.

A szervezet tipusa: EgyesOlel

6.

JogerO: 1998.02.18
2

Nines idegen nyelvO elnevezes bejegyezve
Joger6: 1998.02.18
2

Joger6: 1998.02.18

Az egyeslHet formaja:egyesolel

8.

A szervezet stekhelye: 2651 Relsag, Rak6czi

91'i

2

Joger6: 1998.02.18

vI 26.

2

Joger6: 2009.01.06

A kepviselo neve: Hangyasi Jenone

1011

Anyja neve: Anyja neve nines megadva
Lak6helye: 2651 Relsag. Tanesies utea 9.
A kepviseleti jog gyakorlasanak modja: Kepviseleli jog gyakorlasanak m6dja nines bejegyezve
terjedelme: Kepviseleli jog gyakorlasi lerjedelme nines bejegyezve
A
A
A
A

meg'bizas id6tartama:
megbizas megszunesenek idopontja:
megszOnE!S tenyleges id6pontja:
lemondas hatalyossa valasara vonatkozo adat:

10.

A szervezet celja: A honvMsegtol nyugallomanyba vonultak es hazastarsuk (elettertlsk). a klubtagok erdekeinek vedelme,
szabadidejOk tartalmas elltlltesenek segitese, a szolgalalleljesito es nyugtlliomaynu katonak
kapesolalanak apolasa, rendezvenyek, megemh~kezesek szervezese,

11.

A szervezet eel szerinti besorolasa: Cel szerinli besorolas nines bejegyezve

12.

A hHrehozas hatarozott idejenek lejarta: lejaral napja nines bejegyezve

13

A hHesito okirat (modositasanak) kelte:

21.

Kozhasznu jogallas: Nem kozhasznu

22.

A szervezet ad6szama: 18635566-1-12

23.

A szervezet adoszamaval kapcsolatos teny: Bejegyzetl

JogerO: 2015.03.10
Joger6: 2015.03.10

Adoszam megszerzesenek I felfuggesztesenek I torh!senek idopontja: 1998.01.01
24.

A szervezet kozossegi adoszama: KOzossegi ad6szam nines bejegyezve

25.

A szervezet kozossegi adoszamaval kapcsolatos teny: Kdztlssegi ad6szammal kapesolalos leny nines bejegyezve
Kozossegi ad6szam megszerzesenek I felfOggesztesenek I torlesenek idopontja: Idopont nines bejegyezve

26.

A szervezet statisztikai szamjele: 18635566-9499-529-12

Jogero: 2015,03.18

27.

A szervezet statisztikail szamjeh!vel kapcsolatos teny: Bejegyzell

JogerO: 2016.04.13

Statisztikai szamjel megszerzesenek I feltoggesztesenek I torles(mek id6pontja: 2016.04.13
28.

A szervezet szamlajat vezet6 penzforgalmi szolgaltat6 neve, szekhelye: Szamlavezeto szolgaltat6 nines bejegyezve

29.

A szervezet jogi szemelyisegu szervezeti egysege(i):

Szervezeti egyseg nines 'bejegyezve

Retsag Hunyadil Janos Nyugallomanyu es Hagyomanyorz6 klub 12651 Retsag Rak6czi u 261

2017 EI6zetes program tervezet
Januar

21. taggyOles -magyar kultura napja- es maszka bal

marcius.15.koszoruzas
18.N6nap fozes---
19-26.Gyula termal I ankoltsegesl
aprilis. 22. Nagykata termal lank.tam. belep61
id6jarast61 fOgg Nemzeti sirkert latogatas
majus 01 majalis f6zes--
13 katonai talalkoz6 Deak ev-Arany Janos ev . IObsitos egyOttes palyazat 70.e.utikaltsegl
27 Cserkesz616 Termal lonk.tam. belep61
SOtes gyereknap
junius 04 Osszetartozas napja koszoruzas
17.Esztergom Aqua sziget
lank.tam. Belep61
Hortobagy emlekOnnepseg koszoruzas az oda elhurcolt katonak es csaladok emlekere.

~\~

julius 01-05 -ig LerrgyetofSZag Ipalyazat 150.e. utikaltsegl
22 Anna Bal
29 Jaszapati fOrdo I lank.tam. belep61
befozesek
augusztus 5-6 Szolnok te,rmal nyugdrjasok talalkoz6ja Ipalyazat 90.e. utikaltsegl
taplal6 szeretet program keszOles
26Veresegyhaza Medve park Gad strand
szeptember 09 Haj6kirandulas Esztergom lank.tam. haj6jegyhezl
16. Retsag Nyugdrjas Talalkoz6
29. koszoruzas Nemzetkazi Bekevilagnap es Pakozd
okt6ber

06.koszoruzas Nemzeti gyasznap
Taplal6 Szeretet Program atadas

23.Reszvet varosi emlek Onnepsegen
28 .koszoruzas Fels6petenybe-Retsagon Mindszenti brboros es Palinkas Antal ezredes
emlekere
november 01 halottak napja
11 .veteranok vilagnapja
Gyula vagy Hajduszoboszl6 I ankoltsegesl
december mindenki karacsonya
30. ev vegi buli.
szinhazak-kapcsolat BEOSZ-Katonasag-Varaskereszt-Baptista Sze~etet-szolgalatMinden lehet6seget ki fogunk hasznalni
_
Ret'
Valtoztatas jogat fenntartjuk.
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Hunyadi Janos Nyugallomanyu es Hagyomany6rzQ klub
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2017 EV ELOZETES PENZUGYI KALKUL.AClO
FOZOS PROGRAMOK
januar Taggyules Maszka bal
marcius. N6nap
majus majalis
katonai talalkoz6
julius Anna bal
december

60.000.Ft
70.000.Ft
40.000.Ft
60.000.Ft
60.000.Ft
BO.OOO.Ft

osszeserl

370.000.Ft

~
I.(l_
UV-O U!.,"'-")-/

lengyelors~ 2017 juI.01-05-ig : 4B.000./f6 x45=2.160.000.Ft.

szallas = 32.500+15.500. utikoltseg=48.000/Ft/f6 4.ejszaka /5.nap./
Tamogatas keres utikoltseghez 150.000.Ft.

KIRANDULASOK:
Nagykata
Esztergom Aqua sziget
Jaszapati
God strand Veresegyhaza
medve park fagylalt
Szolnok 2.nap
belepc5jegyek osszesen

152.000.Ft
197.500.Ft
140.000.Ft

tamogatas
belepc5khoz

70.000.Ft
60.000.Ft
50.000.Ft

120.000.Ft.
szallas
175.000.H

40.000.Ft
80.000.Ft.

784.500.

300.000.Ft

Utikoltseg Tamogatas Kirandulashoz:
Cserkesz616
Szolnok 2.nap.
itt fellepnek Retsagr61 15.f6.
Oszir6zsa egyOttes es 2.f6

130.000.Ft

tamogatas keres

130.000. Ft

90.000.Ft.

osszesen:

260.000. Ft.

180.000.Ft.

90.000.Ft.

haj6kirandulas arat nem tudjuk/mivel az illetekesek sem tudjak meg az arakat.
Egyebe k /posta-gazpa lack-BEOSZ tagd Ij-koszoru k/70.000. Ft.

(

BEVETEL:
Atvitel 2016-rol
tagdrj 141.fo
6nkorm.tam.
utik61tseg tam.

112.432.Ft
423.000.Ft 141x3000.
300.000.FT
330.000.Ft

1%

?

tagi befiz.kirandulasokra
kepviseloi tamogatas

2.504.500.Ft.

6sszesen

3.669.932 .. Ft.

?

KIADAs:
Fozos program
bengyelorszag ~
Kirandulasok belepok
Utik61tsegek kirandulas
Egyeb kiadasok

370.000.Ft
2.160.000.Ft
784.S00.Ft
260.000.Ft
70.000.Ft
3.644..S00.Ft

9sszesen
MARADVANY: 2S.432.Ft.
Retsag 2017-03-07

,

~lIenor: ~l.~r''-, ~ ~
~advanyine Huber Anna
titkih.

Ret;)ag Hunyadi Janos Nyugallomanyuak klubja
2651 tRetsag Rak6czi u.26.

1.oldal

PENZOGYI BESzAMOLO 2016 evroll

2016 elszamolas. BE:2.072.566.+500.lej /ath:67.339./

KI:1.960.134.Ft.

van: 112.432.Ft. TP:60.934. + Hp:51.498.Ft.
BEVEliEL:
tam.Hegedus Ferenc polgarmester ur .Varga David kepviselo ur= 90.000.Ft. nonap
-katonai talalkoz6-Anna bal-idosek vilagnapja- Esztergom Aqua sziget - elszamolva
Kotrocz6 Balazs kepviselo ur=25.000.Ft januari programra elszamolva
Onk.300.000.FT elszamolva furdoknel / belepok- utik6ltseg/
NAV 1% 56.349.Ft
tagdfj: 411.000. Ft.
tagi bef. kirandulasra: 1.122.878.Ft
6sszesen: 2.005.227.Ft.
KIADAsOK

of

ath. 67.339.= 2.072.566.Ft

fozos programok.2016.

januar16.taggy(Hes +bal.=78.289.Ft
marcius 12.nonap 122.730.
majus 01.majalis
22.359.
21.kat.tal.
62.677.
julius 30.Anna bal
60.564
szeptember 17 id.tal. 12.509.
december 17. bal.
70.241.Ft.
6ssz.7.db

429.369.Ft

Erdely:957.600+500Iej szalas / itt lett felhasznalva 2015.NAV 1%25.847.Ft./
fUrdok:
marcius 19.Agard.
aprilis 16 Kecskemet
majus 14Cserkeszolo
jUlius 16 Esztergom
augusztus 13. Kiskunmajsa
okt6ber 24 Esztergom
osszesen.

69.615. belepo
27.450. belepo
84.700. belepo
101.840. belepo
60.000.+90.000.belepo+ busz k61tseg
77.520. belepo
511.125.
Re:ts;ap H~nyadl Jan()9

Nyuga/'oma

Vi·'

:_

\...

~

Egyeb:2.db. gaz.p.es posta.=11.290..
3.db
koszoruk.
8.000.
BEOSZ tagdfj
42.750.
62.040.Ft

Keszult

2017 januar.07.

2.old.

2016 Elvegzett munka.

-=--

2017 01 07 keszUlt

januar 16. taggyUles Maszka ba~ Magyar Kultura Napja
februar 21-28 Hajduszoboszlo telimal furdo j egeszseg megorzesj
marcius 12.Nonap.
Oszir6zsa egy. benevezese K~ Mit tud Balassagyarmat elodont6
15.koszoruzas reszvet a varosi Onnepsegen
19.Agard termalfurd6
aprilis.16.Kecskemet termaifUrd6
30.kozos zoldseg tisztftas majalisra
majus 01 majalis
kozepdontO Harkany ki mit tud jdontobe jutottak, tamogatast nem kaptak fgy nem tudtak tovabb menni
14.Cserkesz616 termalfUrdo
21.Katonai talalkozo megemlekezes 1956-rol
sutemenysutes gyerek napra
Junius 1-7. Erdely emlektura 1848. koszoruzasok Aradon
4.koszorulzas Trianon
julius 16 Esztergom Aqua sziget
30 taggyUles Anna bal
augusztus 13 Kiskunmajsa termaifUrd6
kozes befozes Taplal6szeretet programra
szeptember 17.idosek talalkoz6ja jklub Iiendeztej
25 szfnhaz Ram Colosseum 20.f6
okt6ber
6-7.TaplaI6szeretet Program 160 uveg
6. koszoruzas nemzeti gyasznap
23 varosi emlekUnnep 1956.
24 Esztergom Aqua sziget
Balatonkenese Radvanyine BEOSZ katonai nemzedeki talalkoz6 . /18~19j
30.koszoruzasok Mindszenti bfboros es Palinkas ezredes emlekere.
november 6-13 Hajduszoboszl6 j egeszseg meg6rzesj
3. Nyugat Nograd vezet6segi talalkoz6 Szecseny NYOSZ szervezese
18. tagi bucsuztato j Hangyasi Jen6 emlel<ere aki kimagasl6 munkat vegzettj
december 08. Szab6 Sandor emlektabla avatas volt laktanya terOleten.
december l1.Erkel-Szfnhaz 5.f6 Nagycsaladosok O.E.
december 17 ev vegi buli
22 mindenki karacsonya.
34 .. program
kozhasznu takarftas a varosban. megmaradt elelem elvitele raszorul6 csaladnak aki egy hetig is ebb61el.
mindenheten kedden Vegh Gyorgynej Melinda jkorhaz onkentes munka.
tagjaink kozUI Hibben polgar 6rok. ~atona nemzedeki talalkoz6/ahol a fiatal katonak talaJkozhattak al, idosebb
katonakkal. Nalun'k mindenki tarsadalmi munkaban dolgozik, a vezet6seg is.
kirandulasainkon szocialis alapon vettek reszt gyerekek. Benyusz 1. -Botos 4 -Kucsa 2
TorOk Janos beteglatogatas. Erdosine koszoru.Tomi fianak.
kapcsolat, vorbskereszttel-baptista szeretet szolgalattal, Nyosz/Nyok.BEOSZ/egyOttmukodes honvedsegget
8.db. koszoru +3.dbkoszoru Erdely 1848 emh~khelyeken.=11db.koszoru amit Botos Janos keszftett ingyen.
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Hunyadi Janos NyugaUomanyiiak
2651 Retsag Rakoczi u 26

JEGYZOKONYV
Kesziilt: 2017. januar 21-en a Retsagi Muvel6desi Kozpont 12651 Retsag Rak6czi u
26. a Hunyadi Janos NyugaUomanyuak klubjanak 2017. evi kozgyUlesen.
Jelen vannak: a jelenleti iven szerep16 tagsag 73 fa
Hangyasi Jenone a klub elnoke
Vegh Gyorgyne a klub elnok helyettese
Napirendi Pontok: Beszamol6 a 2016.ev-ben elvegzett munka~61
Az elnok es vezetoseg lemondasa
OJ vezet6seg valasztas.
Hangyasi Jenone a klub elnoke megallapitja, hogy a kozgyliles batarozatkepes.
Levezeto elnoknek a kozgyUles egyhangli szavazassal Bekes Istvanne valasztotta.
Jegyzokonyv vezetonek Radvanyine Huber Anna-t valasztotta a kozgyUles.
Jegyzokony hitelesito: Beke Istvanne
Szabados Peter
Valasztasi bizottsag: elnok Dudas Ferenc
tag Repasi J6zsefne
tag J6nas Pal
Hangyasi Jenone iidvozli a rnegjelent tagsagot.
Kiilon lidvozli a a Honvedseg reszerol Bacsa Peter hadnagy Drat
A BEOSZ reszerol Nagy Karoly ezredes urat es Nagy Karolynet
A varosi Onkormanyzat reszer6l Mezofy Zoltan alpolgarmester Urat.
Hangyasi Jenone e]mondja, hogy a 2016.julis 30-i taggyUlest nem fogadta el
a Megyei T6rvenyszek, ezert kell uj valasztas.
Hangyasi Jenone isrnerteti a tagsaggal a 2016 evben elvegzett munkar61
Ijegyz6konyv mel1ekletel
Hangyasi Jenone ismerteti a 2017 evi elozetes programot.
IJegyzokonyv mellekletel

-2

A kozgyiilE~s tagsaga a beszamo16t egyhangulag elfogadta.
Vegh Gyorgyne megtartotta a gazdasagi es penztigyi munkar61 a beszamo16jat.
/jegyzokonyv melleklete/
A kozgyiiles tagsaga egyhangulag elfogadta
Hangyasi Jenone elmondta, hogy a klub feladata a kisterseg osszefogasa, ezert
javasolja, hogy a klubuj neve Hunyadi Janos NyugaUomanyuak es Hagyomanyorz6k
Klubja legyen.
A tagsag egyhangulag elfogadta.
A klub uj neve: Hunyadi Janos Nyugallomanyuak es Hagyomanyorzok KIubja
Dudas Ferenc ismerteti a a valasztasi bizottsag javaslatat:
Elnoknek javasolja: Hangyasi Jenone-t
A kozgyiiles egyhangulag elfogadta
EInok helyettesnek: Balint Attila-t
A kozgyiiles egyhangulag elfogadta

Titkarnak: Radvanyine Huber Anna-t
a kozgyiiles egyhangUlag elfogadta

a kbzgyliles egyhangulag elfogadta
Vezet6segi Tagnak: Beke Istvanne
Erdosi Sandorne a kozgyUles egyhangulag elfogadta
Konya Sandorne a kozgyiiles egyhangulag elfogadta
a kozgyules egyhangulag elfogadta
Illes Imrene
a kozgyiiles egyhangulag elfogadta
Takacs Lajosne
a kozgyu~es egyhangulag elfogadta
Salgai Imrene
a kozgyUles egyhangulag elfogadta
Botos Janos
Jonas Pal
a kbzgyiiles egyhangulag elfogadta

A Klub

adatszolga~tat6ja

es konyve16je: Putyer Gyulane

-3

A meg,valasztott tagok a megbizast elfogadtak.

Az uj vezetoseg:
Elnok:

Hangyasi Jenone-t

Elnok helyettes:

Balint AttHa

Titkar:

Radvanyine Huber Anna

Vezetosegi tagok:

Beke Istvanne
Erdosi Sandorne
Konya Sandorne
Illes Imrene
Takacs Lajosne
Salgai Imrene
Botos Janos
Jonas Pal

A k6zgyUles a megvalasztott vezetosegnek eredmenyes munkat kivan.

A BEOSZ emlektargyat adomanyozott Hangyasi Jenonenek aldozatos munkajaert.

A kozgyiiles befejezte munkajat.
Kmf.t
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Radvanyine Huber Anna jkv.vez.
Hitelesito:

ri c..~Q-f~~~
...:.:p
Beke Istvanne

.
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Szabados Peter
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PÁLYÁZATI ADATLAP

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

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése: Rétság Városi Labdarúgó Sport Egyesület
Címe: 2651 Rétság Mikszáth út 41
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):
2651 Rétság Széchenyi út 2

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
18637362 - 1 - 12
18637362-9312-521-12……
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat
Az egyesület, szervezet telefonszámok:
száma, kelte: PK. 60.019/2002.
06 70 708 45 20.
E-mail: pako2006@t-online.hu
Honlap cím:retsagvse.csapata..hu
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
Salgai György 2651 Rétság Széchenyi út 2
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve,
címe, ha az nem a fenti képviselő*: ………………………………………………………….
*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás
csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

Ebből:
más
helyi
település
lakos
lakosa
Felnőtt tagok száma (fő)
62
49
13
18 év alatti tagok száma (fő)
35
30
5
Tagok száma összesen 97
79
18
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:

Felnőtt tagok:…
5000…. Ft/év
18 év alatti tagok: …… …3000…. Ft/év

Egyéb tagok: ………5000…. Ft/év

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

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK

Számlavezető pénzintézet neve: …OTP BANK
Bankszámlaszám: 11741031-20003285

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

*A megfelelő válasz aláhúzandó
sporttevékenység
--------------------------

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése

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

………3.500.000. Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: 2017.Január 01
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:2017.December 31
Tervezett rendezvények száma: … 98……………….

9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)

Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja

Igényelt
összeg

Saját
forrás

Részvételi Díjak
Energia
Utazási Költség
Adminisztratív Költség
Karbantartás,Pálya Elők.
Felszerelés

200.000
400.000
1.200.000
600.000
700.000
400.000

100.000
400.000
200.000
200.000
300.000
100.000

Összesen:

3.500.000

1.300.000

Egyéb
állami
forrás

Egyéb
támogatás

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1
oldal terjedelemben)

Az igényelt támogatás csapataink játékosaink nevezését ,versenyeztetését illetve versenyekre való
felkészülését biztosítják. A sportegyesületnél személyi jellegű kifizetés nincs. A Rétság VSE
gazdálkodását a stabilitás jellemzi. Évek óta legnagyobb támogatónk és legbiztosabb támogatónk
Rétság Város Önkormányzata. A támogatás csökkentése vagy elmaradása esetén egyesületünk léte
komoly bajba kerülne. Ezért bízzunk benne ,hogy a város képviselő testülete a továbbiakban is
támogatja Rétság város legnagyobb és legaktívabb egyesületét. Egyesületünk igyekszik saját
bevételt is teremteni ,ennek azonban az egyesületi lehetőségeken belül korlátai vannak.
………………………………………………………………………………………………………
11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

A Rétság VSE 2016-2017 évben is fő tevékenységének tartja a pénzügyi stabilitás megteremtését.
A benevezett csapatok bajnokságban való szereplését. Csapataink az elvárásoknak megfelelően
teljesítettek ebben az évben.. Majd az induló bajnokságban szeretnénk csapataink nevezését
sportolását lehetőségeink szerint biztosítani.. Mivel a labdarúgásban a bajnokság júliusban ér
véget és az új szezon pedig augusztus elején indul ezért az eredményt még most nehéz nagyon
jósolni . Ifjúsági csapatunk a tavalyi bajnokságban szintén az előző évek után elvárhatóan
teljesített. Veretlenül végzett a csoportjában. Viszont egy mérkőzés gyengébb teljesítménye elég
volt arra ,hogy a második helyre szoruljunk. Fontos kiemelnem a csapat két éve nem talált
legyőzőre a bajnoki küzdelmek során. . A játékosok már ki lettek próbálva a felnőtt csapatban és
ott is meg álltak a helyüket. A felnőtt csapatunk generációs váltás előtt áll. Az elkövetkező két
,három év fontos feladata lesz ezt csapatainknál végig vinni. A felnőtt csapatunk a várokozásnak
megfelelően szerepelt. Biztos lesznek a generáció váltás holtpontjai ezeket kell minél könnyebben
átvészelnünk. További gondot jelent nekünk ,hogy az évek folyamán több mint tíz játékosunk nem
a közelben dolgozik ezért nem tudnak a csapat rendelkezésére állni. Ezek fényében csapataink
szereplése kimondottan jónak mondható. Nem sok egyesület élte volna túl ezeket a változásokat
.A sportolók egymás közötti viszonya is kiváló bár szerintem ez a megfelelő csapat egység alapja.
Ez is mutatja egyesületünk erősségét. A tavalyi év fontos feladata volt az öltöző felújítás. Amit

sikeresen végre hajtottuk. Ősszel- tavasszal megszerveztük önkéntest munkát amiben tagságunk
szép számmal részt vett. Így jó és kulturált körülmények között fogadhatjuk vendég csapatain
sportolóit. Évek óta nagyon fontos számunkra, az ifjúságnevelés. a helyi fiatalok megtanulják a
csapatmunkát,a fegyelmezettséget,továbbá az egészséges életmódot. A nevelésen túl a helyi
fiataloknak jó szórakozást biztosítsunk . részükre alternatívát nyújtunk az egészséges életre és a
közösségre való nevelés terén. Ezért kérjük az önkormányzatot, hogy lehetőségeihez mérten
támogassa sport egyesületünket. Egyesületünk igyekszik saját bevételt is teremteni, ennek
azonban az egyesületi lehetőségeken belül korlátai vannak.

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:

forintban
Helyi önkormányzati támogatás:

……………2.900.000………………..….. Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás

……… -------------------………………….. Ft

Más pályázatokon nyert támogatások:

………--------------------………………….. Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:

………---------------------………………….. Ft

Tagdíj bevételek:

………………490.500………………….. Ft

Saját bevételek:

…………… 1.100.000…………………….. Ft

Összesen:

………………4.490.500………………….. Ft

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

…………1.830.550……………………….. Ft

Közműköltségek:

………… ..755.320……………………….. Ft

Egyéb költségek:

…………1.954.630……………………….. Ft

Összesen:

…………4.540.500……………………….. Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE:
Tárgyévre tervezett bevételek:
Tervezett bevétel
Összeg (Ft):
megnevezése:
Önkormányzati Támogatás 3.500.000
Saját Bevétel
2.700.000

Összesen:

Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett kiadás
Összeg
megnevezése:
(Ft):
Részvételi Díjak
300.000
Energia
800.000
Utazási Költség
1.400.000
Élelmezés
1.000.000
Sportorvos
300.000
Adminisztratív kiadás
750.000
Pálya előkészítés karbantartás
1.000.000
Felszerelés
500.000
Egyéb
150.000

6.200.000

6.200.000

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

-

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

-

Nem

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

-

Igen X

Nem

a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket.

………………………………………………...
képviselete jogosut(ak) aláírása
PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos
adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázat benyújtása:
-

az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,
1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi út
20. címre együttesen kell megküldeni.

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki!

Szakmai beszámoló és tájékoztató a Rétság VSE 2016 évben elért eredményeiről

A Sportegyesületünk nagy gondot fordít a játékosok képzésére, illetve adottságaik fejlesztésére.
Az évek során különböző edzés felszerelések a rendelkezésünkre állnak, tehát a szakmai munkát
semmi nem hátráltatta. Továbbá nagy gondot fordítunk a mentális képzésre is.
Fontos, hogy az általunk képzett játékosok a megfelelő játékhelyzetben tudják mit kell tenniük.
Magyarul tudatosan játszák a játékot.
Edzéseinket, mérkőzéseinket magasan képzett edzőink irányítják. Ennek eredménye az
utánpótlásban fektetett energia megtérülni látszik. Ifjúsági csapatunknál 7 éves koruknál fogva
folyamatos volt az utánpótlás nevelés. Mintegy ötven gyerek közül maradt meg az a húsz játékos,
aki a mai ifjúsági csapatot alkotják.
A felnőtt csapatnál, mint már említettem a különböző elvándorlások nagyon megnehezítik a csapat
építést.
Sok álltalunk kinevelt játékos más helyen sőt más országban találta meg a megélhetését. Egy pár
nevet említsek közülük a teljesség igénye nélkül: Ficsúr Gábor, Pataki Szilárd, Mák Milán, Varga
Péter, Kramlik Kornél, Kramlik Balázs, Rózsa Norbert, Altsach Attila, Cserhalmi Bence, Cserhalmi
Ádám, Pataki Dávid. Ennek okán a felnőtt csapatunk az átlagosnál idősebb.
Viszont felnőtt csapatunk tagjait semmi szín alatt nem szeretném őket megsérteni, mert ők már
nagyon sokat tettek a csapat sikeréért, valamint a város jó hírnevét öregbítették az évek múlása
alatt.
Most már elérkezett az idő, hogy ebben az évben az ifjúsági csapatból jól felkészített játékosok
beilleszkedjenek az első csapatba. Ezért a csapatban kerülésért egészséges vetélkedés jön létre.
Más egyesületekkel ellentétben nem voltak létszám problémáink több éve már.
Egymásért a csapatért a városért küzdeni tudó társaság alakult ki az Egyesületünknél.
A fiatalok is elismerik a régiek tudását, cselekedeteit és rájöttek nem jár együtt, és pláne nem függ
össze a csapatba kerüléssel az életkorral. Itt egyetlen egy dolog számít: a pályán mutatott
teljesítmény. A továbbiakban is ennek a elveknek szeretnénk megfelelni.
Ezek után térjünk rá az eredményeinkre. Mivel júniusban van vége a bajnokságnak és az új
augusztusban kezdődik a beszámoló két idény érint.
Ifjúsági Csapat:
2015-2016 Bajnoki év:
Ebben az időszakban huszonhat mérkőzésen, 22 két alkalommal győztesen hagyta el a csapat a
sportpályát. Mindössze négy alkalommal kellett pontokon osztoznia az ellenféllel. Szereztünk 198
találatot és a védelmünk összesen 20 alkalommal kapitulált az ellenfél játékosai előtt.
Ez egy mérkőzésre lebontva 7,6 gólt szereztünk és 0,76 találatot kaptunk. Azt hiszem ezt az
eredmény önmagáért beszél. A csapat teljesítménye 82 % és a 2. hely megszerzéséhez volt elég.
2016-2017 Ősz:
Folytatva a tavalyi szereplést ebben a félévben is hasonlóan teljesítenek játékosaink a mérkőzések
során. Tizenhárom mérkőzésen, tizenegyszer győztesen hagytuk el a pályát. Mindössze két
alkalommal kellet megelégednünk egy ponttal. A gólarányunk is hasonlóan alakul a tavalyihoz. Egy
mérkőzésre lebontva 6.2 találatot jegyzünk és 0.53 találatot kaptunk mérkőzéseken. A csapat
teljesítménye 89.7 % és a 2 . hely .

Felnőtt csapat:
2015- 2016 bajnoki év:
A tavalyi bajnokságban a felnőtt csapatunk rendkívül jól szerepelt. 26 mérkőzésből 15 alkalommal
győztesen, 4 alkalommal döntetlent ért el és hétszer szenvedett vereséget. Ez a csapat számára az
igen megtisztelő negyedik helyezéshez volt elég, így a csapat teljesítménye 58 % volt.

2016-2017 Ősz:
A első félévben a csapatunk 13 mérkőzésen lépett pályára. 7 győzelem, három döntetlen és három
vereséggel végzett. Ez a teljesítmény kicsit gyengébb volt, mint a tavalyi. De még a tavaszi szezon
előttünk áll.
Amikor a vetélytársainkat többnyire hazai pályán fogadjuk az mindenképpen okot ad a bizakodásra
játékosaink számára. A Csapat teljesítménye 62 %, a 6. helyezést értük el.
Nagyon fontos megemlítenem, hogy labdarúgásban közzel egy éves teljesítmény után hirdetnek
végeredményt.
Tehát itt folyamatosan jó teljesítményt kell nyújtani a csapatoknak a szezonok időszakában hétrőlhétre, mert bizony egy gyengébb játéknapot kifogó csapat a bajnokság végén az elszámolásnál
rosszabbul járhat, mint amire számítottak.

Rétság 2017. március 21.

-----------------------------------------------Salgai György RVSE Elnök

HIÁNYPÓTLÁS
Rétsági Judo Club nevében beadott "SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSA" , Rétság Város Önkormányzata által kiírt pályázat részeként, az előző (2016.) évi
szakmai beszámolója és elért eredményei.

Rétsági Judo Club szakmai beszámolója 2016. évről:
A versenyzést vállalók programját a Magyar Judo Szövetség által elfogadott versenyprogram, éves versenynaptár határozza meg. Ennek megfelelően a hazai versenyeket
országos, regionális és meghívásos vagy felkészítő versenyként határozzák meg. Minden
versenyzőnek aki az előfeltételeket teljesítette és felkészültségével bizonyította biztosítottuk
az országos bajnokságokon, országos diákolimpiákon az indulást. A 2016. évben 23
versenyen 2 edzőtáborban vettünk részt. A felkészülésbe be kellett építeni a Budapesten
tartott központi válogatott keretedzéseken való részvételt. Ez a hosszútávú eredményesség
egyik feltétele is. Országos bajnokságokon négy fő versenyző vett részt, országos
diákolimpián három fő versenyző, alacsonyabb minősítésű versenyen hét fő vett részt.
A klub 2016. évben elért eredményei:
Ifjúsági „B” országos bajnokság, +90 kg:

PÁRA BALÁZS

V. helyezett,

serdülő „A” országos bajnokság +81 kg:

PÁRA BALÁZS

VII. helyezett,

diák „A” országos bajnokság -38 kg:

LIPCSEY LUCA

IV. helyezett,

diák „A” országos bajnokság -50 kg:

PÁRA PANNA

VII. helyezett,

diák „A” országos diákolimpia -50 kg:

PÁRA PANNA

VII. helyezett,

serdülő „A” megyei diákolimpia -45 kg:

FÉJA BÁLINT

III. helyezett,

diák „A” megyei diákolimpia -38 kg:

LIPCSEY LUCA

I. helyezett,

diák „A” megyei diákolimpia -50 kg:

PÁRA PANNA

II. helyezett,

diák „A” megyei diákolimpia +63 kg:

CZERMAN ZSANETT II. helyezett,

serdülő Európa Kupa +81 kg:

PÁRA BALÁZS

Rétság, 2017.03.22.
Csuka Zoltán
RJC edzője

IV. helyezett.

RRT SE 2016. évi összefoglaló
Egyesületünk a 2016-os évben 24 fővel kezdte meg működését, ebből 10 helyi taggal. A
nem helyi tagok között tudhattuk a motoros akrobatika országos bajnokság 10
versenyzőjét. Tagjaink fontosnak tartják a helyi közélet fellendítését, ezért az egyesület
anyagi helyzetéből adódóan két nagy rendezvényt tudott megrendezni.
A város legnagyobb rendezvénye az Extrém Nap május 28-án került megrendezésre.
Rengeteg színes programmal készültünk a közönségnek. A teljesség igénye nélkül a
következő programok kerültek megrendezésre: motor verseny, autós drift, motoros
bemutató, dagonya show, távirányítású autók, paintball, flatland BMX, TRX, Bootcamp
edzések, veterán autók és motorok, Safety Hungary biztonságtechnikai motoros
bemutató, rendőrmotorosok, gyerekprogramok, arcfestés, ugrálóvár, kézműves
foglalkozások, légi meglepetés, decibel mérő verseny, blokkdobó verseny, este
koncertek, hajnalig disco. A rendezvény nagy sikernek örvendett a kilátogatók körében.
Ősszel került megrendezésre a szintén nagy sikernek örvendő Ládaderbi
rendezvényünk. A takarék utcai derbin tavaly már több mint 15 induló láda vett részt. A
verseny utáni disco is szintén nagyon népszerű volt.
Tavaly végre sikerült útnak indítani az RRT SCHOOL elnevezésű gyerekeknek szóló
motoros oktatásunkat. Szeptember 3-án invitáltuk a helyi fiatalokat a laktanya betonos
területére, ahol megismerkedhettek a biztonságos motorozás alapjaival az egyesületünk
tagjainak jóvoltából. A hátrányos helyzetű gyerekeknek is biztosítottunk motorozási
lehetőséget.
Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a még éppen 2016-ban elindított Jégkori pályáról,
amelyet a Rétsági Fiatalok Rétságért egyesület tagjaival közösen üzemeltettünk több
mint egy hónapon keresztül. Több alkalommal szerveztünk jéghoki meccset, illetve
nagyon népszerű volt a jégdisco is.
Egyesületünk két helyi versenyzője Jobbágyi Péter és Balla Balázs tavaly a motoros
akrobatika országos bajnokságon, három fordulón vettek részt. A bajnokság végén
Balázs az összetett 7., Péter pedig az összetett 8.helyén végzett. Az országos bajnokság
D1 kategóriájának 11 versenyzője közül 9! az RRT SE színeiben versenyzett.
Balázs és Péter az ország különböző pontjain tartottak motoros akrobatika bemutatót
2016-ban. 2016-ban tíz motoros bemutatót tartottak, amely minden alkalommal nagy
sikert aratott.

Löffler Richárd

alelnök

PÁLYÁZATI ADATLAP

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL
SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése: …… KEREPLŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET……………..
Címe: …………………………..2651 Rétság, Rákóczi u. 26.……………………
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):
……………………………………………………………………………..

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI
Adószám:
Statisztikai számjel:
18644588-1-12
18644588-9001-529-12
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat
Az egyesület, szervezet telefonszámok:
száma, kelte: 2009.01.06.
70/6017167; 20/4687032; .
E-mail: hrfolk@gmail.com;
Honlap cím:
lengyelaszlo007@gmail.com
http://kereploegyesulet.blogspot.hu/.
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
Lengyel László Zoltán2660 Balassagyarmat, Széchenyi utca 13
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve,
címe, ha az nem a fenti képviselő*:
*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű
meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelie kell a meghatalmazó, a
meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

Ebből:
Felnőtt tagok száma (fő)
18 év alatti tagok száma

13
60 iskoláskorú
és 45 óvodáskorú (táncos

helyi lakos
13

más település lakosa
16

gyermekek – együttes
tagok!)

Tagok száma összesen

13

13

4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:
Felnőtt tagok:
2000 Ft/év
18 év alatti tagok:…………………...Ft/év
Egyéb tagok: ………………………. Ft/év
A néptáncra járó gyerekek szülei iskolás korú gyerek esetén szeptembertől júniusig havi 1400 Ft-tal
támogatják az egyesületet, az óvodáskorúak esetében ez 300 Ft alkalmanként.

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

Az elmúlt két évben az Egyesület a Rétsági Önkormányzat hasonló pályázatán indult és
sikeresen pályázott a táboroztatás, és a rendezvénysorozatunk lebonyolításához.
A Kölyök Sziget Alapítványi támogatás 2015-ben 100.000 Ft (novemberi rendezvény).
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK

Számlavezető pénzintézet neve: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám:

64000060-10058217

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

sporttevékenység
közösségi élet szervezése X

kulturális tevékenység
X
közösségi program szervezése X

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

…………1.380.000 Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ……2017. április 20.
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:…… 2017. november 30.
Tervezett rendezvények száma: ………………………………4 db
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)

Jelen pályázaton igényelt
támogatás célja
Évzáró rendezvény
Néptánc tábor Verőce (saját
szervezés)

Igényelt
összeg
310.000
200.000

Saját
forrás
190.000
150.000

Egyéb
állami forrás
-

Néptánc tábor Erdélyben,
hagyományismereti, táncos
tábor
Oktatási eszközök, viseletek
(videó kamera, stb.)
András havi rendezvény
Népdal éneklő verseny
Összesen:

270.000

320.000

-

200.000

80.000

-

Egyéb
támogatás
700.000
(szülői
hozzájárulás)
250.000
(szülői
hozzájárulás)
-

350.000
50.000
1.380.000

150.000
20.000
910.000

-

950.000

10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1
oldal terjedelemben)

Ebben az évben folytatjuk a korábban is megrendezett saját rendezvényeinket, melyek eddig
is sikeresek voltak. A tervezett néptánc táboraink, az évzáró rendezvényünk, és a
rendezvényeken, oktatások eszközrendszerének költségeihez szeretnénk anyagi támogatást
kérni.
Évek óta az iskolás gyermekek számára a Csattogó völgyben néptánc-tábor tartunk, ahol a
gyermekek elmélyíthetik néptánctudásukat, de a népzenét, a hagyományokat, népi
mesterségeket is megismerhetik, ilyenkor ismerkednek a következő évben elsajátítandó
táncanyaggal. A korábban kapott tábori támogatást – erről be is számoltunk az Önkormányzat
felé – kizárólag a tánctáborra használta fel az egyesület. Így vált lehetővé, hogy színesebb,
gazdagabb programon, nívós foglalkozásokon vehessenek részt a néptánc együttes rétsági
gyerek tagjai. A szállás, napi háromszori étkezés és anyagköltséget a szülők fizetik, ami
18.500 Ft/gyerek, és hogyha a fenti összegeket is ki kellene fizetni, akkor kb. 9000 forint
többlet költséget jelentene a tábor szakmai színvonalának megőrzése miatt. Azonban a
táborban ilyen feltételek mellett jóval kevesebb gyerek tudna részt venni.
Idén lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek szakmai fejlődése érdekében egy tőlünk
függetlenül szervezett igen nívós táborban is részt vegyünk (Erdély - Románia). A tábor ideje
alatt népdalokat, hangszeres népzenét tanulhatnak (hegedű, brácsa, nagybőgő), találkozhatnak
még élő adatközlőkkel, illetve kézművességet is tanulhatnak a résztvevők. A fiatalok életében
az itt eltöltött idő a későbbi néptánc, népzenei viszonyulás miatt is meghatározó. Azonban a
kiutazás és a szállás költségei támogatás nélkül kiemelten magas terheket rónának a
családokra.
Az évente megrendezésre kerülő évzáró rendezvényünk kiváló alkalom arra, hogy minden
korosztály bemutassa tudását, miközben az együtt megélt néptánc élmény tovább erősíthesse
a munkát, a hagyományokba vetett hitet. A gálán az élő zenét szolgáltató együttes, a
gyermekek megajándékozása, megvendégelése jelenti a legtöbb költséget.
Immáron hagyomány, hogy Szent András havában még egyszer egy hagyományőrző
mulatságot tartunk, táncházzal, élő zenével. Ilyenkor minden néptáncos gyereknek ajándékot
adunk, zenekart hívunk, vendégművészeket hívunk a minél színvonalasabb gálaesthez.
A népdal éneklő versenyünkre egyre többen jelentkeznek, ehhez a szakmai zsűri
tiszteletdíjaként és a részt vevő gyermekek megvendégeléséhez van szükség forrásokra.
A rendezvényekre való felkészüléshez szükséges zenék videók tárolásához megfelelő a
mozgó kép rögzítéséhez megfelelő eszköz, a fellépésekhez további viseletekre, és népi
hangszerekre lenne szükség, hogy még színvonalasabban lehessen végezni a szakmai
munkát. A népi hangszeres oktatást szeretnénk a furulyán túl bővíteni.
A Kereplő Néptánc Egyesület célja a néptánc szervezett formában történő elsajátításának
biztosítása. A népi hagyományok és kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása,
programok, kirándulások szervezése továbbra is első számú célunk.

11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

2017-ban az eddig megszokott hagyományos rendezvényeket tervezzük megtartani, továbbá
idén is örömmel lépünk fel a városi ünnepségeken. Ezek mellett idén is szervezünk nyári
tánctábort Verőcén és részt kívánunk venni Erdélyben néptánc táborban.
Kiadásaink várhatóan hasonlóak lesznek a 2016. évihez: a farsangi mulatságon már túl
vagyunk, és a város március 15-i ünnepségén is felléptünk. Terveink között szerepel az
eszközeink megújítása. Szükség van színpadi díszletekre is, molinókkal, illetve az egyesület
logójával készített dekorációk a fellépéseink fényét emelhetik.
Folytatjuk a különböző korosztályok folyamatos szakmai képzését felkészítését. Ebben új
elemek is megjelennek a korábbiakhoz képest, amit Ladányi Ferenc furulya oktatása, és Irk
Bence koreográfusi munkája is képvisel. A népdaloktatásnak már ebben az évben is komoly
eredményei vannak, amit érdemes tovább folytatni. 2017–ra további nagy rendezvényeket, a
húsvétváró rendezvényt, helyi népdaléneklő versenyt, júniusi évzáró gálát és az őszi Andrásnapi mulatságot tervezünk. Itt ugyancsak felmerülnek a zenészek, más fellépők
költségtérítései, a gyermekek étkeztetése, jutalmazása. Énekeseinkkel készülünk az országos
vetélkedőkre is.
Nemzeti ünnepeink (március 15., május 1, augusztus 20, szüreti felvonulás, október 23.,
„mindenki karácsonya”) kulturális programját rendszeresen színesítik a különböző
korosztályok fellépései, amit ebben az évben is szívesen teszünk, valamint a helyi civil
szervezetek, intézmények rendezvényein veszünk részt, fellépéseinkkel emelve a rendezvény
színvonalát.

Kereplő Néptánc Együttes-2016-os évi szakmai beszámolója
A kereplő Néptánc Együttes minden évben számos rendezvényen vesz részt, a gyerekeknek
(külön a kisebbeknek, ifjúsági csapatnak) néptánc táborokat szervezünk ahol a szórakozás mellett
a szakmai továbbfejlődés is rendkívüli fontos. A saját rendezvényeinek igyekszünk megtartani
egy olyan színvonalat, ami szakmailag teljes mértékben megfelelő, valamint különleges színfoltot
vinni településünk kulturális életébe. Az év folyamán igyekszünk olyan vendég oktatókat hívni,
programokat szervezni, együttesekkel tartani a kapcsolatot ami elősegíti a a gyerekek szakmai
fejlődését, és úgy a helyi mint más rendezvényeken egy szakmailag hiteles együttesként megállni
a helyünket. Legfőbb célunk a gyerekek, fiatalok számára egy olyan közösséget formálni, ahol
fontos egy egészséges értékrend, a közösségben való beilleszkedés, a közösség erősítése,
hagyományok teremtése, megőrzése, továbbadása. A vendégszereplések során tisztelettel
öregbítjük Rétság hírnevét is, a helyi rendezvényeken bevonjuk a település apraját, nagyját.
Részletes tevékenységek 2016-ban:
2016. január 23-án fellépés a helyi Vöröskeresztes Bálon
2016. február 6 Kereplős Farsang-Rétság ( felvonulás, műsor, táncház)
2016. Diósjenő, Szentgyörgyi-Napok-Népdaléneklő verseny:
Kiemelt Arany Minősítés :Majer Beatrix ( Rétság-Kereplő ), Kövi Barnabás (Rétság-Kereplő )
Arany Minősítés: Görgényi Panna ( Rétság-Kereplő) Matus Laura (Rétság-Kereplő) Szepesi
Nikolett ( Rétság-Kereplő) Kövi Flóra ( Rétság-Kereplő) Bertalan Jázmin ( Rétság-Kereplő)
Ezüst Minősítés: Zemeny Gréta ( Rétság-Kereplő )
Bronz Minősítés: Mészáros Csilla ( Rétság-Kereplő)
2016. március 15 Fellépés Diósjenőn tartott megyei ünnepségen
2016 március 15 fellépés Rétságon az ünnepi műsoron
2016. március 22 Kereplős Húsvétváró rendezvény -Rétság
2016. április 9 fellépés Nagyorosziban a Tavaszi Néptánc Fesztiválon
2016. április 21 fellépés Horpácson-Kereplő Ifi csapat
2016 április 27 Kereplős Népdaléneklő verseny ( Kiváló arany, ezüst és bronz minősítések )
2016. május 1 fellépés a városi majálison
2016, május 6 a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes fogadása
2016. június 4 Kereplős Évzáró rendezvény-Rétság
2016 június 12 fellépés a Szlovák nemzetiségi tánctalálkozón -Rétság
2016 június 22-június 26-ig Néptánc tábor Verőcén
2016 augusztus 22-augusztus 27-ig néptánc tábor Erdélyben Ifi csapat
2016 szeptember 3.fellépés Rétságon a helyőrség Megalakulásának 80. évfordulóján
2016 szeptember 17 énekesek fellépése ( Ékes Énekegyüttes-kereplő) Balassagyarmaton a
megyenapon
2016 október 8 Szüreti rendezvény Rétság, felvonulás és műsor
2016 október fellépés 15 helyi Vöröskeresztes rendezvényen
2016 fellépés Rétságon az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának ünnepi
megemlékezésén
2016 november 6-án Néptáncos Kirándulás Miskolcra
2016 november 26-án " Mulassunk még egyet Szent András Havában"-Kereplős rendezvény,
Rétság
2016 december 3-án, fellépés Balassagyarmaton a Vadóka Néptánc Együttes rendezvényén
2016 december 4-én ovis néptáncosok kirándulása Nőtincsre
2016 december 18-án fellépés kerepesen a Kisvirág Táncegyüttes karácsonyi rendezvényén

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:

forintban

Helyi önkormányzati támogatás:

…………………………………….190.010 Ft

SZJA 1%-ból származó támogatás

……………………………………. 259.573 Ft

Más pályázatokon nyert támogatások:

…………………………………………….. Ft

Egyéb támogatásból származó bevételek:

………………………………………70.600 Ft

Tagdíj bevételek:

…………………………………..1.366.700 Ft

Saját bevételek:

…………………………………………….. Ft

Nyitó pénzkészlet:

………………………………….…820.371 Ft

Összesen:

……………………………………2.707.254 Ft

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

………………………………….1.981.778 Ft

Közműköltségek:

…………………………………………….. Ft

Egyéb költségek:

…………………………………………….. Ft

Összesen:

…………………………………...1.981.778 Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT
KÖLTSÉGVETÉSE:
Tárgyévre tervezett bevételek:
Tárgyévre tervezett kiadások:
Tervezett bevétel
Összeg (Ft):
Tervezett kiadás
Összeg (Ft):
megnevezése:
megnevezése:
Tagdíjak
26 000 Néptánc tábor
1 050 000
Verőce
Néptánc támogatás
1 050 000 Néptánc tábor Erdély
840 000
(gyerekek)
Rétság Város
1 380 000 Éves rendezvények
1 070 000
Önkormányzata
költsége
Kölyök Sziget
100 000 Egyéb működési
326 000
Alapítvány
költségek
Magánszemélyek
1 000 000 Eszközök
300 000
támogatása, szülői
hozzájárulások
Rendezvények
10 000

bevétele
Egyéb bevételek
Összesen:

20 000
3 586 000

3 586 000

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

-

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

-

Igen X

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

-

-

Nem

Igen X

vállalja, hogy a helyi médiát a rendezvényekről tájékoztatja,
Igen X

Nem

Nem

vállalja, hogy az önkormányzati támogatásról a rendezvényeken tájékoztatást ad
Igen X

Nem

………………………………………………...
képviselete jogosult(ak) aláírása

PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:
A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület
hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázat benyújtása:
- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság,
Rákóczi út 20. címre együttesen kell megküldeni.

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki!

BESZÁMOLÓ

„Szeretnénk a helyi (és környékbeli) szervezetekkel, egyesületekkel, Önkormányzattal,
Művelődési Központtal eredményesen, egymást segítve együtt dolgozni. Hiszünk abban, hogy
minden megvalósítható és sikeresen végrehajtható, csupán összefogásra, aktivitásra,
kitartásra és pozitív hozzáállásra van szükség. Programterveinkben olyan rendezvények
szerepelnek, melyek nem csak a rétságiaknak kedveznek, de a környékbeli lakosokat is ide
vonzza. Sőt, ennél még nagyobbat is mertünk álmodni… (de remélhetőleg erről majd később)
Mindannyian lelkesen, nagy reményekkel indultunk neki elképzeléseink megvalósításának, s
ez a lelkesedés nem is csökken, hiszen felismertük azt a tényt, hogyha itt szeretnénk maradni
fiatalként Rétságon, itt tervezzük jövőnket, akkor nem elég az orrunk alatt „motyogni”, hogy
mit szeretnénk, várni a csodát és követelni, hogy teljesítsék elképzeléseinket, hanem tenni is
kell érte valamit, nekünk, fiataloknak is. Viszont nem elég, ha csak a rétsági fiatalok tesznek
Rétságért. Szeretnénk, hogy Rétság is tegyen a fiatalokért, támogatással, segítőkészséggel.
Lehetőségeinkhez mérve szeretnénk mindent megtenni a város szebbé, jobbá, érdekesebbé
tételéhez, de ehhez szükség van minden kedves lakos segítségére, aki egyet ért
elképzeléseinkkel.”
Kezdetét vette a programok szervezése, városi rendezvényekbe való bekapcsolódás is.
-

-

-

Mikulásjárat, melyen a lovas hintóval (a hó helyzetre való tekintettel sajnos nem volt
olyan év amikor is lovas szánnal tudott volna érkezni a mikulás, rénszarvas szán pedig
csak álcázott lovakkal volt megoldható) érkező Mikulás és az egyesület tagjaiból álló
krampuszok osztogatták az egyesület által összeállított Mikulás csomagokat a
városban az éppen utcára kirohanó gyermekeknek
Adventi gyertyagyújtás, mely a város díszítése és lelkiekben felkészítése a közelgő
ünnepre, a karácsonyra. Adventi vasárnapokon a város nevezetes pontján, a
Művelődési Központ előtt évről-évre felállított hatalmas adventi koszorú gyertyáinak
meggyújtása, helyi egyházi közösségek vezetőinek és előadóinak, tehetségeinek
segítségével megrendezett program keretében. Mely idén alkotó délutánnal egészült
ki. Első alkalommal gyertyakészítést szerveztünk, második adventi hétvégén
szaloncukor készítés volt, harmadik alkalommal gyönyörű és igen ízletes
mézeskalácsokat sütöttünk, míg utolsó, negyedik adventi vasárnapunkon a
Művelődési Központot majd 3 hétig díszítő mini fenyőfákat festettünk, ragasztottunk,
díszítgettünk kicsikkel és nagyokkal együtt.
Március 15-ei rendezvényen koszorú elhelyezése és egyben emlékezés a történelmünk
ezen jeles eseményére
A Mindszetny-Pallavicini Emlékmű létrehozásában Egyesületünk segédkezett. Az
ötletgazda Pfaff Lászlóné felkérésére az ’56-os Emlékbizottság által kiírt pályázat
sikeres elbírálását követően megvalósult az azóta városunk helyi viszonylatban

-

-

-

-

-

monumentálisnak tekinthető szoborcsoportja. Ezen projekt azt gondoljuk, hogy hűen
tükrözi azt, hogy érdemes, s kell is a pályázati forrásokat jól felhasználni, hiszen
értékeket tudunk vele teremteni.
Városi Gyereknap megszervezése és lebonyolítása nagy-nagy sikerrel történt 2014ben, az azt követő években is támogatta egyesületünk a városi rendezvényt. 2016-ban
is jelen voltunk. A rajzversenyben, az olvasó sarokban segédkeztünk a Művelődési
Központ munkatársainak, továbbá az extrém biciklis bemutatóhoz szükséges pálya
létrehozásában is közreműködtünk.
Retró véradás és kampányolása, melyet a Magyar Vöröskereszt rétsági szervezetével
közösen bonyolított le, s invitálta bátortalan véradókat sör-virsli külön ajándékkal a
nemes cselekedetre, s természetesen a bátrabbakat is. Az első véradókat egyesületünk
PoweBank-kal támogatta.
Traktor Derby és Palacsintafesztivál, mely egy nagyon jól sikerült városi rendezvénnyé
kerekedett, sőt környékbeli érdeklődők is akadtak bőven, sajnos ezen rendezvényünk
csupán egyszer tudott megvalósulni, de a jövőben pályázatok révén szeretnénk
hagyományossá tenni, ugyanis rengeteg pozitív visszajelzésben volt részünk. 2016-ban
ezen rendezvényünk bár terveink közt szerepelt anyagi támogatás hiányában nem
tudott megvalósulni.
Aktív közreműködés a szüreti felvonuláson (2014-ben az egyesület szervezésében vált
igazán fiatalos, közösségi eseménnyé)
TökJóNap, mely a város apraja nagyját megmozgató kézműves délután, tökös-sportos
programokkal tarkítva. Kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a tökfaragást,
kézműveskedést is egy közösségben, s mellette a mozgékonyabbaknak lehetőségük
adódik energiájukat levezetni a játékos sportos feladatokban.
RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület, a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület,
Rétság Város Önkormányzata, és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület jégkorcsolya
pályát állított fel, mely sokak által látogatott és kedvelt hellyé vált. Továbbá egy
alkalommal jégdiscó is szerveződött, melynek zenei részét helyi tehetséges fiatalok
koordinálták.

Ezen programokkal kívánta és a jövőben is kívánja színesebbé, jobbá, élhetőbbé tenni
Rétság városának életét.
2015 év végére azonban az átszerveződés, tagok kiválása és felvétele egy újabb ügyintézési
folyamatot eredményezett, melynek sikeressége révén 2016 tavaszától hivatalosan is, az
új formájában tud működni az egyesület, bejegyzett új tagokkal, elnökséggel, új
székhellyel, alapszabállyal.
Így a következőképpen néz ki egyesületünk összeállítása:
elnök:
alelnök:
egyesületi tagok:

Keresztes Zsanett
Repa György
Repáné Paulovics Henrietta
ifj. Kotroczó Balázs
Kulman Csilla
Repa Karolina

Kovácsné Berecz Boglárka
Varga Cecília
Varga Dávid
Nagy-Velki Anita
Velki Péter
Az egyesület ezen formáját követően a lehetőségeihez és a képességeihez mérten, de
természetesen nem útját állva a további fejlődési lehetőségnek kívánja hűen folytatni
korábbi tevékenységét, bár tény, hogy nagy múlttal a háta mögött és még nagyobb
felelőséggel kell mindezt tennie.
Továbbra is célként tűzi ki egy aktív, jólműködő, barátságos, lelkes és szeretetteljes
közösség felépítését, fejlesztését, melynek kiváló táptalaja Rétság városa és a rétsági
emberek. A jövőben nemcsak rendezvényeinkkel, hanem havonta, félévente
megrendezésre kerülő programjainkkal, kurzusainkkal szeretnénk adni a társadalomnak.
A korábbi évek programjai közül a jövőben, így 2017-ben az alábbi eseményeket kívánja
szervezetünk megvalósítani:
- TökJóNap
- Mikulásjárat
- Adventi Gyertyagyújtás
- Családi és Mentős Nap
S a további városi, egyéb rendezvényeken kíván hasznos tagként mind szervezésben, mind
lebonyolításban együttműködni:
-

Óvodai Jótékonysági rendezvény
Majális
Rétsági Extrém Nap
Városi Gyereknap
Retró Véradás
Szüreti felvonulás és Bál
Mindenki karácsonya
Nemzeti megemlékezések

2017-ben és az elkövetkezendő években még sok feladat vár egyesületünkre, de mertünk
nagyot álmodni egyszer egy 2012-es év hajnalán, s ezen álmainkat tovább álmodva,
további álmodókkal felvértezve igyekszünk a beteljesedés irányába.
Várjuk és hálásan fogadjuk a buzdító, támogató szavakat, szempárokat, hiszen ez a
legfontosabb, ezért tevékenykedünk, a közösségi jólét megteremtéséért, a legapróbb,
legköltséghatékonyabb megoldással, hiszen ha figyelmesek vagyunk, kevés is elég a
boldogsághoz 
Készült:
Rétság, 2017.02.12.

Keresztes Zsanett

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző
ELŐTERJESZTÉS
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára
a képviselő-testület 2017. március 31.-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 Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata több mint 15 éve íródott, és gyakorlatilag a sűrű jogszabályváltozás miatt már teljesen elavult. A Hivatal működése gyakorlatilag
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatába foglalt ügyrenden alapult. A mindenkor
hatályos ügyrend a Polgármester Hivatal SZMSZ-ének is részét képezi, amit ezért csatoltunk
függelékként a jelenlegi SZMSZ-t a javaslathoz.
A javaslat lehetőség szerint kerüli az ismétléseket, a közigazgatási rendelkezések folyamatos
módosítása miatt a jogszabályok idézését és ezért inkább keretszabályozást tartalmaz. Sajnos
a közigazgatás egyetlen állandója a folyamatos változtatás. A keretszabályozással a gyors elavulást, illetve a szinte havi szintű módosításokat kívánjuk elkerülni.
Az előző tárgyalás során hozott kritikák nagy részét az új előterjesztésbe beépítettük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 09.
dr. Varga Tibor
jegyző

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

a 2017. évi munkaterv

3. Jogszabályi háttér
- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (különösen a 81-86. §),
- az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.21.) önk.r.

1 oldal a 2 oldalból

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatára

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat:

A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (III.31.) KT határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgármester Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Rétsági Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát elfogadja.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (…..) KT határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgármester Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a Rétsági Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát nem
fogadja el, azt további átdolgozásra visszaadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

2

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzat

Jóváhagyta:
Hatályos:

I. fejezet
A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) azonosító adatai, jogállása, felügyelete és
képviselete
1.

A Hivatal azonosító adatai

1.) A Hivatal megnevezése:
Rövidített megnevezése:

Rétsági Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Hivatal

2.) A Hivatal székhelye:
Postacíme:

2651 Rétság, Rákóczi út 20.
2651 Rétság, Rákóczi út 20.

3.) A Hivatal jelzőszámai:
a.) adószáma:
b.) bankszámla száma:
c.) KSH száma:
d.) statisztikai kódja:
e.) szakágazati besorolása:

15451756-1-12
11741031-15735492
15451615-8411-325-12
451611
TEAOR 841105

4.) A Hivatal illetékessége Rétság város közigazgatási területére, míg az építésügyi hatósági jogkör

(illetékesség), amely Rétság Járás egészére kiterjed.
5.) Aljegyzőt a hivatal nem alkalmaz, ahol a szabályzat aljegyzőt említ, azon a jegyző általános helyettesét
kell érteni.
6.) Az alapítás időpontja: 1990. szeptember 30.
2.

A Hivatal jogállása

A Hivatal jogi személy, melyet a Képviselő - testület az önkormányzat működésével, valamint a
polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével vagy
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására hozott létre. A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó
jogkörrel rendelkező közhatalmi költségvetési szerv.
3.

A Hivatal felügyeleti szervei

A Hivatal
a.) általános felügyeleti szerve: Rétság Város Önkormányzat Képviselő - testülete
Nógrád Megyei Kormányhivatal, Salgótarján,
b.) törvényességi felügyeleti szerve:
4.

A Hivatal képviselete

1.) A Hivatalt a jegyző, vagy akadályoztatása esetén az aljegyző képviseli. Az aljegyző a Hivatal
képviseletét jelen szabályzat alapján jogosult és köteles ellátni. A jegyző akadályoztatásának minősül a
az öt napot meghaladó betegállománya illetve szabadsága.
2.) Az 1. pont szerinti képviseletre jogosult aljegyző képviseleti jogkörében aláírási joggal rendelkezik.

II. fejezet
A Hivatal gazdálkodása és alapvető feladatai
1.

A Hivatal gazdálkodása

1.)

A Hivatal az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve.

2.)

A Hivatal gazdálkodási kereteit a Képviselő - testület tárgyévi költségvetési rendelete tartalmazza,
valamint a gazdálkodásra és pénzügyekre vonatkozó hatályos jogszabályok határozzák meg. A
Hivatal vagyongazdálkodására vonatkozó szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete állapítja
meg.

3.)

A gazdálkodást az Állami Számvevőszék és egyéb hatóságok, a belső ellenőr, a
Hivatal belső pénzügyi - gazdasági ellenőrzéssel megbízott személyei, a Képviselő – testület, a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a polgármester jogosult ellenőrizni. Az
önkormányzat belső ellenőrzési feladatait, belső kontrollrendszerét a képviselő-testület állapítja meg.
A Hivatal ellenőrzési nyomvonalát az 4. számú függelék tartalmazza. A beszerzések lebonyolításával
kapcsolatos eljárásrendet, a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával,
elszámolásával kapcsolatos kérdéseket, a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és
elszámolásának szabályait, a vezetékes és mobiltelefonok használatát, a közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok
nyilvánosságra hozatalának rendjét, a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét a
jegyző külön utasításban állapítja meg, ha ezekről a képviselő-testület szabályzatot nem alkot.

4.)

A
Hivatal
gazdálkodásával
kapcsolatos
szabályokat
az
alábbi
hatályos szabályzatok, utasítások tartalmazzák:
a.)
Számlarend
b.)
Számviteli politika,
c.)
Pénzkezelési szabályzat,
d.)
A kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási szabályzat,
e.)
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
f.)
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
g.)
Ellenőrzési szabályzat
h.)
Eszközök és források értékelési szabályzata
i.)
Önállóan
működő
költségvetési
szervekkel
és
a
Önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások

5.)

mindenkor

Nemzetiségi

A Hivatal dolgozói a törvény szerinti képzettségi támogatásra jogosultak, feltéve, ha a munkakör
ellátásához szükséges. A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket az ügyrend állapítja meg.

2.
A Hivatal alapvető feladatai
1.) A Hivatal által ellátandó – kormányzati funkciók szerint besorolt – alaptevékenységeket a 3. számú
függelékként csatolt alapító okirat tartalmazza.
2.) A Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:
a) ellátja a Képviselő - testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs
feladatokat,
b) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
c) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselők, a bizottságok és a
Képviselő - testület munkáját,
d) közreműködik a testületi szervek által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében,
e) előkészíti és végrehajtja a Képviselő - testület és bizottságai döntéseit, (határozatok és rendeletek)
a polgármester és a jegyző operatív vezetésével,

f)

ellátja a jegyző hatáskörébe utalt államigazgatási ügyeket, valamint a Képviselő-testület és a
polgármester által átadott hatósági ügyeket,
g) megállapodás keretében ellátja az önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények
számviteli, gazdálkodási és munkaügyi feladatait.
A Hivatal gyermekvédelmi és családsegítő feladatait a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti
Szolgáltatási Társulás útján, a házi segítségnyújtást a Nagyoroszi Közös Szolgáltató Társulás útján látja
el.

3.) A Hivatal alapvető feladatai a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatban:
a.) igényelt mértékben ellátja a nemzetiségi önkormányzatok testületének működéséhez kapcsolódó
postai, kézbesítési, ügyviteli feladatokat,
b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti a nemzetiségi önkormányzati képviselők
munkáját,
c.) ellátja az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között létrejött megállapodásba rárótt
feladatokat.
4.) A Hivatal alapvető feladata az önkormányzati és államigazgatási ügyek ellátása, döntésre való
szakszerű előkészítése, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
5.) A Hivatal feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel-szerveivel, a
társhatóságokkal- és szervekkel, valamint a közszolgáltatást végző szervekkel.
6.) A Hivatal működésére és az államigazgatási ügyekkel kapcsolatos feladataira vonatkozó belső
szabályokat az alábbi szabályzatok, utasítások tartalmazzák:
a) Iratkezelési Szabályzat,
b) Kiadmányozási jog szabályozása,
c) Tűzvédelmi szabályzat,
d) Közszolgálati Szabályzat,
e) Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat,
f) Munkavédelmi Szabályzat,
g) Polgármesteri és jegyzői utasítások.
7.) A II/1/4. és II/2/5 a-f) pontjában felsorolt szabályok az önkormányzati szabályok értelemszerű
alkalmazásával valósulnak meg.
III. fejezet
A Hivatal irányítása, vezetői és munkatársai, a működésére vonatkozó alapvető szabályok, a
munkáltatói jogok gyakorlása és belső szervezete
1.

A Hivatal irányítása

1.) A polgármester az önkormányzatokról szóló törvényben foglaltak szerint irányítja a Hivatalt.
2.) A Hivatalt a jegyző, tartós távolléte esetén az aljegyző vezeti.
2.

A Hivatal munkaszervezete, vezetői és munkatársai

1.) A Hivatal munkaszervezetét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelet és módosításainak (továbbiakban: Rendelet) 3.
számú melléklete határozza meg.
2.) A polgármester az önkormányzati és államigazgatási hatáskörébe tartozó feladatait a Hivatal
közreműködésével látja el.

a.) dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, egyes hatósági hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,
b.) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
c.) a Képviselő - testület ülésein ellátja a Képviselő - testület Szervezeti és Működési Szabályzatában
meghatározott feladatokat
d.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében, az egyéb munkáltatói jogokat az
alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,
e.) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
3.) A jegyző
a.) dönt a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe
tartozó ügyeket,
b.) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
c.) egyes hatásköreit átruházhatja,
d.) tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és bizottságai ülésein.
e.) gondoskodik a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, az egyéb jogszabály által kötelezően
előírt, vagy egyébként szükséges belső szabályzatok elkészítéséről, szükség esetén módosításáról.
f.) elkészíti munkatársainak munkaköri leírását,
g.) meghatározza a munkatársak teljesítménykövetelményeit,
h.) elkészíti a munkatársak teljesítményértékeléseit,
i.) előkészíti és elkészíti a hivatal feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek, bizottsági és testületi
előterjesztések tervezetét,
j.) gondoskodik a Képviselő – testület rendeleteinek, határozatainak valamint a kapott utasítások
végrehajtásáról, valamint a bizottsági határozatok végrehajtásáról,
k.) részt vesz a Képviselő - testület, illetve bizottságainak ülésein, a Hivatal tevékenységi körét érintő
napirendi pontok tárgyalásán,
l.) önkormányzati ügyekben tájékoztatást, illetve választ ad az azt kérő, illetőleg az intézkedést
kezdeményező polgároknak, illetve más nem természetes személyeknek.
A jegyző konkrét feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
A jegyző szakmailag felelős a hivatal működéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért, a döntések
végrehajtásáért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű,
pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.
4.) Az aljegyző a jegyzőt távollétében helyettesíti, egyebekben ellátja a pénzügyi csoportvezető feladatait.
5.) A polgármester és a jegyző külön - külön (önállóan) és együttesen is utasításokat, intézkedéseket és
körleveleket adhat ki a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve az önkormányzati rendeletekben
szabályozott - a Hivatal működésével összefüggő - kérdések végrehajtására.
6.) Az önálló ügyintézők a jegyző által meghatározott önálló feladatkört és feladatokat látnak el.
7.) Az ügyintézők feladata az államigazgatási hatósági ügyek, valamint az önkormányzati ügyek döntésre
való szakszerű előkészítése, a jogerős érdemi döntések - határozatok - végrehajtása, valamint a
munkaköri leírásukban meghatározott esetekben az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
szakszerű ellátása.
8.) Az ügyviteli alkalmazottak a Hivatal vezetői és munkatársai munkáját segítik: adminisztrációs,
iratkezelési, postázási, stb. feladatokat látnak el.
9.) A 4., 6., 7. 8. és 10.) pontban meghatározott munkatársak konkrét, részletes (személyre szóló) feladatait
az 2. számú függelékként csatolt munkaköri leírásuk tartalmazza. A feladatokat a jegyző képviselőtestületi felhatalmazás nélkül - jogszabályváltozás illetve belső átcsoportosítás esetén - az ügyintézők
között átcsoportosíthatja, illetve kiegészítheti vagy törölheti.
10.) A Rendelet 6.§ (2) bekezdésében meghatározott Városüzemeltetési Csoport feladatai különösen:

- közterületek, intézmények karbantartása, működtetése, állagmegóvása,
- közterületek takarítása, síkosság mentesítése, parkok üzemeltetése,
- az önkormányzat, illetve a csoport részére biztosított járművek, eszközök, üzemeltetése.
A Városgondnok feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.
11.) A Hivatal szerkezeti ábrája:

Polgármester

Alpolgármester

Aljegyző
(jegyző általános
helyettese)

Jegyző

Pénzügyi és
szolgáltatási
csoport

Hatósági és
igazgatási
csoport

Városgondnok

Városüzemeltetési
csoport

3. A Hivatal ügyrendje, munkarendje és az ügyfélfogadás rendje
1.) A Hivatal ügyrendjét, munkarendjét, ügyfélfogadási rendjét és a vagyonnyilatkozatra kötelezettek körét
a Rendelet 3. számú melléklete határozza meg, amely jelen szabályzat 1. számú függeléke.
2.) A hivatal munkarendje:
Hétfő
7,30 órától 17.00 óráig
Kedd, szerda, csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig
Péntek
7.30 órától 12.30 óráig
3.) A hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő
Szerda
Péntek

13.00 órától 16.00 óráig
8.00 órától
12.00 óráig és
13.00 órától 15.30 óráig
8.00 órától 11.30 óráig

4.) A pénztár nyitvatartási rendje: Péntek 9-11 óra között.

3.)A Hivatal működési rendje:
a.) A Hivatal dolgozóinak munkaidő beosztását a jegyző állapítja meg.
b.).A jegyző munkaideje heti 16 óra, mely ledolgozása kötetlen munkaidőben történik.
c.) A jegyző a Hivatalban az aktuális feladatok megbeszélésére és meghatározására – az
ügyrendben meghatározottakon felül is - munkaértekezletet tarthat.

4.)Kiadmányozás rendje, bélyegzők használata, kötelezettségvállalás rendje
Kiadmányozási jog szabályozása:
A hatósági határozatokat, valamint a Hivatal nevében expediált átiratokat,
jelentéseket, tájékoztatókat a jegyző kiadmányozza.
A hatósági, valamint az operatív teendőkkel összefüggő ügyekben az egyéb átiratokat (pl.:
idézés, meghívás, felszólítás stb.) a jegyző kiadmányozza.
Az ügyintézők részére a jegyző a munkaköri leírásokban kiadmányozói jogot állapíthat
meg.
Bélyegzők használata:
A Hivatal részére készített és használatra kiadott bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartást a jegyző vezeti, és a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport kijelölt
dolgozójánál helyezi el. A Hivatal dolgozói anyagilag, fegyelmileg és büntetőjogilag
felelősek az általuk átvett bélyegző(k) használatáért.
Kötelezettségvállalás rendje:
A kötelezettségvállalás részletes rendjét a kötelezettségvállalási szabályzat tartalmazza.

4. A működés általános szabályai
1.) A Hivatal folyamatos működésére vonatkozó és azt biztosító szabályokat a hatályos jogszabályok, az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, egyes kérdésekre vonatozóan önkormányzati
rendeletek és határozatok valamint az irányítás sajátos jogi eszközei (például belső utasítások,
szabályzatok) tartalmazzák.
2.) A Hivatal köztisztviselőinek feladatait a jelen Szervezeti és Működési Szabályzathoz 2. számú
függelékként csatolt munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás tartalmazza az ellátandó
tevékenységi kört, az adott munkakörre vonatkozó speciális előírásokat.
3.) A jegyző a Hivatal dolgozói részére a Rendelet szerint apparátusi értekezletet tart, ahol az aktuális
feladatokon túl, tájékoztatást ad a Képviselő - testület döntéseiről is.
4.) A jegyző a Képviselő – testületnek évente írásban beszámol a Hivatal munkájáról.
5.) A jegyző gondoskodik a Hivatalban folyó munka törvényességének folyamatos vizsgálatáról. Köteles
folyamatosan ellenőrizni az ügyintézés és az ügyvitel szakszerűségét, a hatályos jogszabályok és belső
utasítások, illetve szabályzatok, valamint az önkormányzati rendeletekben és Képviselő-testületi
határozatokban foglaltak betartását.
5. A munkáltatói jogok gyakorlása
1.) A polgármester gyakorolja: a jegyző felett a kinevezés, felmentés, összeférhetetlenség

megállapítása és a fegyelmi felelősségre vonást és egyéb munkáltatói jogokat (szabadság
engedélyezése, jutalmazás stb.).
2.) A jegyző gyakorolja a Hivatal valamennyi köztisztviselője és munkavállalója felett a
munkáltatói jogokat. A jegyző általános helyettese felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
3.) A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a vonatkozó hatályos
jogszabályok tartalmazzák.
IV. fejezet
A Hivatal egyéb feladatai

A köztisztviselők feladatkörükbe nem tartozó, de kiemelten fontos állami és önkormányzati
feladatokat is kötelesek ellátni, így például a népszavazással, népi kezdeményezéssel és választással
kapcsolatos feladatok.
A Hivatal részletes és speciális feladatait, a jogszabályok, az alapító okirat és a Képviselő-testületi
vagy polgármesteri döntések tartalmazzák.
V. fejezet
Záró rendelkezések

A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat ………. napján lép hatályba.
2017. január
dr. Varga Tibor
jegyző

2. sz. függelék: A hivatal feladatai és munkakörei
Takarítónő
Munkaköri feladatok meghatározása:
A munkakör célja:
Az intézmény tisztán tartása, a hivatali munkához megfelelő, rendezett környezet biztosítása.
Feladatait részben önálló munkával, részben vezetői iránymutatás alapján végzi.
Tevékenységét jó munkaszervezéssel végzi
Napi takarítási feladatok:
-

munkaterületének felporszívózása, felmosása tisztítószeres vízzel,
munkaterülete bútorzatának, berendezésének tisztántartása,
a szemetes edények kiürítése, tisztántartása,
lábtörlők, szőnyegek tisztántartása,
az ajtók tisztítószeres vízzel történő lemosása, a kilincsek fertőtlenítése,
a vizesblokkok tisztántartása és fertőtlenítése,
étkező helyiség és vizesblokkjának tisztántartása.

Időszakonként jelentkező takarítási feladatok:
-

az ablakok szennyezettségétől függően azok tisztántartása,
villanykapcsolók, dugalljak takarítása,
fűtőtestek tisztítása,
a közös területeken lévő virágok locsolása, gondozása,
az étkező helyiségben lévő elektromos berendezések tisztántartása,
az étkező helyiségben található reprezentáláshoz szükséges csészék, poharak, tálcák
időszakonként frissítő tisztántartása.

Egyes helyiségekhez kapcsolódó feladatok:
-

a mellékhelyiségek napi takarítása kiemelt feladat,
gondoskodik a WC higiéniájának folyamatos biztosításáról,
a helyiségeket tisztítószeres vízzel mossa fel,
a mosdókat naponta legalább egyszer vegyszeresen tisztítja.

Alkalmanként jelentkező takarítási feladatok:
-

az intézmény rendezvényeihez kapcsolódóan elvégzi a rendezvény során érintett
munkaterület soron kívüli takarítását,
a rendezvényeket követően segédkezik a rendezvény helyszíne rendjének eredeti
visszaállításában.

Egyéb feladatok:
-

a Hivatal épületének nyitása-zárása,
intézményen kívüli feladatai:
az intézmény bejáratánál ültetett virágok gondozása, locsolása,
téli időszakban a síkosítás mentesítési feladatok elvégzése,

-

-

indokolt esetben részt vesz a levélkihordásban,
köteles előre jelezni a takarítási feladatihoz szükséges eszközök, vegyszerek,
tisztítószerek mennyiségi szükségleteit,
felelős a számára kiadott eszközökért, valamint a vegyszerek, tisztítószerek
biztonságos tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy veszélyes szerek illetéktelenek
számára ne legyenek hozzáférhetőek,
köteles értesíteni a polgármestert/jegyzőt, ha munkaterületén karbantartást igénylő
állapotot észlel,
ügyeljen az intézményi vagyon biztonságáért, tartsa be a vagyonvédelmi
előírásokat, gondoskodjon a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáért.

Jelen munkaköri leírásban rögzített feladatokon kívül köteles elvégezni mindazokat a
feladatokat, melyeket esetenként az érvényben lévő utasítások előírnak, illetve melyekkel
munkahelyi felettese megbízza.

Könyvelő, pénztáros
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;
biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.

Speciális feladatai:
-

-

-

Pénztári órák: péntek: 9 órától 11 óráig;
Anyagi felelősség mellett kezeli a - Házipénztár Szabályzat előírásai szerint - a
házipénztárt. Kifizetés előtt köteles ellenőrizni a Szabályzatban rögzített utalványozási,
kötelezettségvállalási előírások maradéktalan betartását. Vezeti a napi pénztárjelentést, és
napi pénztárzárlatot készít. Távollétét megelőzően jegyzőkönyvvel adja át a pénztárt a
helyettesítéssel megbízott dolgozónak. Közreműködik a napközis térítési díjak
beszedésében;
Analitikus nyilvántartást vezet a közműfejlesztési hozzájárulásról. Negyedévente
visszaigényli a közműfejlesztési, folyékony hulladékgyűjtési támogatást;
Vezeti a Cigány és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárát;
Végzi a közfoglalkoztatottak részére a munkabér kifizetéseket;
Ellátja a Szabályzatban rögzített érvényesítési feladatokat;
Közreműködik az éves költségvetés és beszámoló elkészítésében;
Gondoskodik a havonta ismétlődő tiszteletdíjak, rendszeres gyermekvédelmi és szociális
támogatások, ápolási díjak kifizetéséről. Vezeti az ezekhez kapcsolódó analitikus
nyilvántartásokat.
Havonta egyezteti a kifizetett gyermekvédelmi támogatás, szociális támogatás, rendszeres
szociális támogatás és elkészíti a rendszeres gyermekvédelmi támogatás visszaigénylését;
Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását;
Üzemanyag-költség kifizetés előtt kitölti az üzemanyag-elszámoló lapot, eltérésé esetén
jelez a Polgármesternek;
Folyamatosan figyelemmel kíséri a kintlévőségeket és intézkedik beszedésük érdekében;
Ütemterv szerint részt vesz a leltározásban;
Előkészíti a selejtezési kezdeményezéseket döntésre;
Vezeti a lakbérfőkönyvet, gondoskodik a számlázásról és a lakbérek beszedéséről;
Erkölcsi és anyagi felelősség terheli a határidők betartásáért;
A Helyi Választási Iroda Vezetőjének utasítása szerint közreműködik a választások,
népszavazás lebonyolításában;
Informatikával kapcsolatos feladatai: munkavégzéséhez használja az Office
internetböngésző és elektronikus levelező programokat, felhasználó szinten kezeli a
EPER, KGR és a kataszteri programot. A programozók által kiadott tételes leírás alapján
elvégzi a szükséges programfrissítéseket.

-

Feladatkörébe nem tartozó feladatok ellátását a polgármester, jegyző, és pénzügyi
csoportvezető utasítása alapján végzi.
Havonta, negyedévente és eseti jelleggel elvégzi a számlázási feladatokat.

Különleges megjegyzések:
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 Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a
Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.
Helyettesíti: a pénzügyi előadót.

Költségvetési ügyintéző (1)
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;
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.

Speciális feladatai:
-

Végzi a munkabérek és járulékok havi könyvelését;
Egyezteti a bérkönyvelést;
COFOG-onként vezeti a bérnyilvántartást;
Kontírozza a gazdasági eseményeket.
Elkészíti a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződéseit, figyelemmel kíséri a bérleti
szerződések időtartamát;
Vezeti a lakásépítési, vásárlási támogatások analitikus nyilvántartását;
Vezeti a kötelezettségvállalás nyilvántartását;
A Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezető utasításának megfelelően közreműködik a költségvetés
és beszámoló elkészítésében, az analitikus nyilvántartások vezetésében, utalások elkészítésében;
Elvégzi az általános forgalmi adó, valamint a NAV által elvárt valamennyi bevallás megküldését;
A leltározási ütemtervnek megfelelően közreműködik a leltározások lebonyolításában;
Távollétében ügyfél kiszolgálási szinten helyettesíti az adóügyintézőt;
A csoportvezető távollétében ellátja a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat;

- A Helyi Választási Iroda Vezetőjének utasítása szerint közreműködik a választások,
népszavazás lebonyolításában;
- Informatikával kapcsolatos feladatai: munkavégzéséhez használja az Office program és
elektronikus levelező programokat, felhasználó szinten kezeli az EPER program, a TATIGAZD,
az ANAL, a BEFESZ, a SZÁMLÁZÓ, az ONKADO és a kataszteri programot. A programozók
által kiadott tételes leírás alapján elvégzi a szükséges programfrissítéseket;
- A felsoroltakon kívül ellátja a polgármester, a jegyző, valamint a pénzügyi csoportvezető által
meghatározott feladatokat.

Különleges megjegyzések:
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 Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a Munka
törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatában foglaltak az irányadók.
Helyettesíti: az adóügyintézőt.

Építéshatósági ügyintéző I:
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;
- az önkormányzati tervek, koncepciók, feladatok, illetve az ezekkel kapcsolatos
testületi és vezetői döntések szakmai előkészítése;
- a feladatkörét érintő jegyzői utasítások szakmai előkészítése, illetve azok
tervezeteinek véleményezése;
- a döntések nyomán a végrehajtás megszervezése, figyelemmel kísérése, a döntés
eredményességének ellenőrzése és visszajelzés annak tapasztalatairól;
- ellátja mindazon feladatokat melyekkel közvetlen felettese megbízza;
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.
Speciális feladatai:
- gyakorolja a kiadmányozást az erről szóló belső szabályzatnak megfelelően;
- képviseli az építéshatóságot bíróságon, szakmai fórumokon, regionális és egyéb
értekezleteken;
- elkészíti az építéshatóság szakmai beszámolóit, kötelező statisztikai jelentéseit;
- ellenőrzi a nyilvántartások naprakész vezetését;
- a képzési igényről tájékoztatja a munkáltatót, és a munkáltató engedélyének
megfelelően delegálja az előadókat;
- az építéshatóság feladatellátásával kapcsolatos valamennyi kérdésről, munkaerő és
eszközigényéről tájékoztatja a munkáltatót;
- véleményezi feladatkörét érintő helyi rendeleteket különösen a helyi építési
szabályzat, településrendezési terv;
- Ellátja az 1997.évi LXXVIII. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott I.
fokú építésügyi hatóság jogkörébe tartozó feladatokat teljes körűen Berkenye,
Kétbodony, Nógrád, Pusztaberki, Rétság, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske,
Tolmács községekre kiterjedően.
Ezen belül különösen:
Építéshatósági feladatok ellátása:
- építési engedélyezési eljárás, bontási-, építési-, használatbavételi-, fennmaradási-,
- hatósági bizonyítvány kiállítása,
- panaszügyek kivizsgálása, építéshatósági kérdésekben tájékoztatás, adatszolgáltatás,
szakmai nyilatkozat kiadása,
- folyamatos kapcsolattartás a földhivatallal,
- nyilvántartások vezetése,
- kötelező adatszolgáltatások ellátása.

Különleges megjegyzések:
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, vezetői egyeztetések szervezését; javaslatot tenni
tevékenységének célszerűségére; véleményt nyilvánítani a felelősségi körébe tartozó
szakmai kérdésekről, dönteni a kötelezettségi körébe tartozó ügyekben.
Fentiekben nem rögzített kérdésekben a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a
Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak az irányadók.
Helyettesíti: az építéshatósági ügyintéző II.

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport Vezető, Jegyző általános
helyettese
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;
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.
Speciális feladatai:
-

Irányítja és ellenőrzi a Pénzügyi- és Szolgáltatási csoport munkáját.
Ellátja szabályzat szerint az utalványozási, érvényesítési és ellenjegyzési feladatokat.
Elvégzi a költségvetési normatívák igénylését, lemondását, elszámolását.
Elkészíti az éves költségvetést és beszámolót. A költségvetési javaslat összeállítása
előtt előzetesen egyezteti az önállóan működő intézmények költségvetési javaslatát.
Előkészíti bizottsági tárgyalásra a költségvetési javaslatot, a költségvetés évközi
módosítását és beszámolót.
- Elkészíti a testület elé kerülő költségvetéssel és végrehajtással kapcsolatos
előterjesztéseket.
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását. Kezdeményezi a
tényleges bevételeknek és kiadásoknak megfelelő költségvetés módosítását, szabad
saját pénzeszköz lekötését.
- Gondoskodik a pénzügyi szabályzatok, számlakeret és számlatükör elkészítéséről és
folyamatos, naprakész karbantartásáról.
- Megszervezi és biztosítja a gazdasági események naprakész, a számviteli előírásoknak
megfelelő könyvelését és kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetését.
- Megszervezi a leltározást, elkészíti a leltározási ütemtervet.
- Gondoskodik a jogszabályban elrendelt havi pénzforgalmi információ, valamint
költségvetés és költségvetési beszámoló határidőre történő elkészítéséről és
felterjesztéséről.
- Ellenőrzi a költségvetéssel kapcsolatos információs jelentéseket.
- Intézményvezetőknek havonta pénzforgalmi információt ad.
- A Helyi Választási Iroda Vezetőjének utasítása szerint közreműködik a választások,
népszavazás lebonyolításában;
Informatikával kapcsolatos feladatai: munkavégzéséhez használja az Office programot
és elektronikus levelező programokat, felhasználó szinten kezeli az EPER, a
TATIGAZD, az ANAL, a BEFESZ, a SZÁMLÁZÓ, az ONKADO, KGR rendszert,
EBR 42 rendszert és a kataszteri programot. A programozók által kiadott tételes leírás
alapján elvégzi a szükséges programfrissítéseket.
Naponta figyelemmel kíséri az e-adat rendszert

A pénztárszabályzatban rögzítettek alapján elvégzi a pénztári tételek ellenjegyzését, a
banki tételek esetében elvégzi az érvényesítési feladatokat.
Távollétében és ügyfélfogadási idején kívül helyettesíti a jegyzőt.
Munkakörébe nem tartozó feladatokat a polgármester és jegyző utasítása alapján végzi.
Különleges megjegyzések:
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 Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a
Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Munkaügyi ügyintéző

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;
az önkormányzati tervek, koncepciók, feladatok, illetve az ezekkel kapcsolatos
testületi és vezetői döntések szakmai előkészítése;
a feladatkörét érintő jegyzői utasítások szakmai előkészítése, illetve azok
tervezeteinek véleményezése,
a döntések nyomán a végrehajtás megszervezése, figyelemmel kísérése, a döntés
eredményességének ellenőrzése és visszajelzés annak tapasztalatairól;
ellátja mindazon feladatokat melyekkel közvetlen felettese megbízza ,
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.

Speciális feladatai:
-

-

-

-

Folyamatosan elkészíti és megküldi a MÁK részére az önkormányzat és
intézményei, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok dolgozóinak bérével, juttatásaival
távolmaradási jelentést, mozgó bérek és egyéb juttatások elszámolását.
A munkaügyi rendszerben ellátja a hivatali és hivatalhoz tartozó, önállóan működő
intézmények dolgozóinak, bérével és juttatásával, szabadságával kapcsolatos
megállapítási és nyilvántartási feladatokat, továbbítja az iratokat és adatokat.
Folyamatosan vezeti a személyi jövedelemadó alá eső kifizetésekre az egyéni
nyilvántartó lapokat, és jelenti a MÁK felé az adóköteles rendszeres és nem rendszeres
juttatásokat,
Gondoskodik a személyi jövedelemadóval kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítéséről a
Magyar Államkincstár és a dolgozók felé.
Gondoskodik a cafetéria juttatás igényléséről és kiosztásáról, valamint visszafizetési
kötelezettség esetén a visszaigénylésről.
SZÉP kártya regisztráció, igények, feltöltések, adatbázis munkáltató szintű kezelés
Elkészíti a foglalkoztatással kapcsolatos pályázatokat, a szerződés-tervezeteket a
Képviselő-testület jóváhagyásra előkészíti.
Kezeli az NFSZ Foglakoztatási és Közfoglalkoztatási adatbázisát.
KÖZIGÁLLÁS -ra feltöltendő anyagok kezelése.
Közreműködik a leltározásokban.
Vezeti a dolgozók személyi anyagának nyilvántartását.
Adminisztratív jelleggel közreműködik a TÉR rendszer működtetésében
Közigazgatási és Vizsgaportál kezelése (képzés referensi feladatok ellátása, a
köztisztviselők éves továbbképzési tervében való aktív részvétel)
figyelemmel követi a munkavégzéshez kapcsolatos szabályzatok naprakészségét,

-

-

indokolt esetben elkészíti a szabályzatok módosítását. A szabályzat tervezetet előkészíti
testületi döntésre.
Informatikával kapcsolatos feladatai: munkavégzéséhez használja az Office
programot és elektronikus levelező programokat, a munkaügyi nyilvántartást segítő
programot, az e-adat rendszert. A programozók által kiadott tételes leírás alapján elvégzi
a szükséges programfrissítéseket.
Helyettesíti a pénztárost.
Felsoroltakon kívül ellátja a polgármester, jegyző által adott külön feladatokat.

Különleges megjegyzések:
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 Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a
Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Szociális ügyintéző

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;
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.
Speciális feladatai:
I. Szociális igazgatás keretében:
- az önkormányzat helyi szociális rendelete alapján az önkormányzati támogatásek teljes
körű ügyintézése,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, igénylése, felülvizsgálata és
megszüntetése,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatások megállapítása,
- védendő fogyasztókkal kapcsolatos igazolás kiállítása,
- méltányossági ápolási díjjak kapcsolatos teljes körű ügyintézés,
- figyelemmel kíséri a szociális ügyekben keletkezett visszafizetési kötelezettségeket,
gondoskodik azok behajtásáról,
- közvetlen felettesével közösen előkészíti a Szociális Bizottság üléseinek anyagát és
gondoskodik a bizottsági ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, határidőben történő
felterjesztéséről, valamint a bizottsági hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról.
- szociális étkezéssel kapcsolatos adminisztrációs és Szociális Bizottság hatáskörébe
tartozó feladatok ellátása.
II. A szabadidős szálláshelyek működésével kapcsolatosan a rendeletben foglaltak szerint
ellátja:
- szabadidős szálláshely szolgáltatót hatósági nyilvántartásba veszi, vezeti a nyilvántartást
és továbbítja a KSH részére.
- szolgáltató részére hatósági bizonyítvány állít ki, hitelesíti a vásárlók könyvét - szükség
esetén intézkedik a szálláshely átminősítéséről
III. Kereskedelmi engedé1yezéssel kapcsolatban a jogszabályokban foglaltak szerint jár
el:
- helyi termelői piac, vásár vagy piac engedélyezését, és felügyeletét és vezeti
nyilvántartásukat
- nyilvántartást vezet a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó bejelentésekről, valamint
a bekövetkezett változásokat, erről igazolást ad ki,
- gondoskodik a nyilvántartás önkormányzati honlapon történő közzé tételéről üzlet
üzemeltetésére jogosító működési engedélyt ad ki, módosít és visszavon,
- az üzletek működéséről nyilvántartást vezet és gondoskodik a nyilvántartás

V.

önkormányzati honlapon történő közzétételéről,
- nyilvántartást vezet a mozgóárusokról,
IV.
A kintlévőségek csökkentése érdekében gondoskodik a behajtásra kimutatott
idegen tartozások, a szociális és egyéb tartozások (étkezési térítési díjak,
közterület használati díjak stb. elmaradásainak) analitikus és számítógépes
nyilvántartásáról, beszedéséről és utalásár értesítések, felszólítások iktatása és a
postára adás előkészítése
Távollétében helyettesíti a hatósági ügyintéző - anyakönyvvezetőt.
VI. A Helyi Választási Iroda Vezetőjének utasítása szerint közreműködik a választások,
népszavazás lebonyolításában;
Különleges megjegyzések:
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, vezetői egyeztetések szervezését;
javaslatot tenni tevékenységének célszerűségére; véleményt nyilvánítani a felelősségi
körébe tartozó szakmai kérdésekről, dönteni a kötelezettségi körébe tartozó ügyekben.
Fentiekben nem rögzített kérdésekben a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a
Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Építéshatósági ügyintéző II.
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;
az önkormányzati tervek, koncepciók, feladatok illetve az ezekkel kapcsolatos
testületi és vezetői döntések szakmai előkészítése;
a feladatkörét érintő jegyzői utasítások szakmai előkészítése, illetve azok
tervezeteinek véleményezése,
a döntések nyomán a végrehajtás megszervezése, figyelemmel kísérése, a döntés
eredményességének ellenőrzése és visszajelzés annak tapasztalatairól,
ellátja mindazon feladatokat melyekkel közvetlen felettese megbízza,
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.

Speciális feladatai:
-

gyakorolja a kiadmányozást az erről szóló belső szabályzatnak megfelelően;
képviseli az építéshatóságot bíróságon, szakmai fórumokon, regionális és egyéb
értekezleteken;
elkészíti az építéshatóság szakmai beszámolóit, kötelező statisztikai jelentéseit;
ellenőrzi a nyilvántartások naprakész vezetését;
a képzési igényről tájékoztatja a munkáltatót, és a munkáltató engedélyének
megfelelően delegálja az előadókat;
az építéshatóság feladatellátásával kapcsolatos valamennyi kérdésről, munkaerő és
eszközigényéről tájékoztatja a munkáltatót;
véleményezi a feladatkörét érintő helyi rendeleteket, különösen a helyi építési
szabályzat, településrendezési terv,
Ellátja az 1997.évi LXXVIII. törvény és végrehajtási rendeleteiben meghatározott I.
fokú építésügyi hatóság jogkörébe tartozó feladatokat teljes körűen Alsópetény, Bánk,
Borsosberény, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Legénd, Nógrádsáp, Nagyoroszi, Nőtincs,
Ősagárd, Romhány, Diósjenő, Kisecset, Nézsa községekre, kiterjedően.
Ezen belül különösen:
Építéshatósági feladatok ellátása:
építési engedélyezési eljárás, bontási-, építési-, használatbavételi-, fennmaradási-,
hatósági bizonyítvány kiállítása
panaszügyek kivizsgálása, építéshatósági kérdésekben tájékoztatás,
adatszolgáltatás, szakmai nyilatkozatok kiadása
folyamatos kapcsolattartás a földhivatallal,
nyilvántartások vezetése,
kötelező adatszolgáltatások ellátása

Különleges megjegyzések:
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, vezetői egyeztetések szervezését;
javaslatot tenni tevékenységének célszerűségére; véleményt nyilvánítani a felelősségi
körébe tartozó szakmai kérdésekről, dönteni a kötelezettségi körébe tartozó ügyekben.
Helyettesíti: az építéshatósági ügyintéző I.
Fentiekben nem rögzített kérdésekben a Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a
Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Irodai asszisztens és titkársági ügykezelő
Általános feladatai:
-

a képviselő-testület munkatervében foglaltak alapján a képviselő-testület és bizottságai
munkájának adminisztratív támogatása
- a Hivatal meglévő eszközállományának minél teljesebb kihasználása, hatékony,
gazdaságos működtetése;
- magas színvonalú, fegyelmezett munkavégzés;
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.
Speciális feladatai:
-

-

-

képviselő-testület és bizottságai valamint a nemzetiségi önkormányzat üléseinek
előkészítésében való közreműködés a jegyző utasítása szerint, előterjesztések, meghívók
sokszorosítása, és postázása,
képviselő-testületi, bizottsági, nemzetiségi önkormányzatok jegyzőkönyveinek
elkészítése, valamint 15 napon belül Njt-re történő feltöltése, honlapra történő
megküldése,
képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek köttetésre történő előkészítése,
képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak, valamint a bizottságok határozatainak
nyilvántartása,
képviselő-testület rendeleteinek közzététele az önkormányzat hirdetőtábláján és a
hivatalos honlapon,
a képviselő-testület határozatainak átadása a kérelmező, a végrehajtásra megjelölt előadó,
illetve intézményvezető részére,
gondoskodik a földművelésügyi ágazatba tartozó ajánlatok kifüggesztéséről, az átvett
nyilatkozatokról iratjegyzéket készít és megküldi az eladónak,
hirdetmények közzététele és visszaigazolása,
hivatali nyilvántartások vezetése a jegyző utasítása szerint,
egyéb jegyzőkönyvek, emlékeztetők gépelése,
esetenként reprezentációs feladatok ellátása a jegyző utasítása szerint,
egyéb adminisztrációs tevékenységgel segíti a jegyző munkáját,
segítséget nyújt az ügyfélszolgálat zavartalan működtetésében,
szükség esetén a városüzemeltetési csoport nyilvántartásait rendezi, vezeti,
gondoskodik az irattárak rendezéséről, a selejtezendő anyagok selejtezéséről, az
érvényben lévő szabályzat alapján,
kapcsolatot tart a Nógrád Megyei Levéltárral és irányításukkal gondoskodik a levéltárba
átadandó dokumentumok rendezéséről, felvezetéséről és átadásáról,
ügyiratok folyamatos iktatása,
az ügyintézők által leadott anyagok irattározása, kivezetése,
hatósági statisztikai jelentéshez folyamatosan gyűjti és feldolgozza az adatlapokat,
összeállítja az éves hatósági statisztikai jelentést,
kezeli a telefonközponton keresztül érkező hívásokat,
nyomon követi a hivatal@retsag.hu, a titkarsag@retsag.hu, és a polgarmester@retsag.hu
email címre érkező elektronikus leveleket, azokat az illetékeshez továbbítja ,
kezeli a faxon érkezett leveleket, azokat az illetékeshez továbbítja,
fénymásolási feladatok ellátása,

-

gondoskodik a fénymásoló karbantartásáról, állandó üzemképességéről, jelenti a számláló
állását,
kimenő posta felvezetése, nyilvántartása,
adóértesítések, felszólítások iktatása és a postára adás előkészítése,
a felsorolt munkaköri feladatain túl köteles ellátni a polgármester és a jegyző által adott
külön megbízásokat

Munkavégzésével kapcsolatban jogosult kezdeményezni megbeszélések, tanácskozások,
egyeztetések megtartását, véleményt nyilvánítani a felelősségi körébe tartozó szakmai
kérdésekről.
Fentiekben nem rögzített kérdésekben a Munka törvénykönyve rendelkezései az irányadók.

Adóügyi ügyintéző
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;
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.
Speciális feladatai:
-

-

-

-

-

Ellátja az önkormányzati rendelettel megállapított helyi adó és az átengedett adó iparűzési, építmény, magánszemélyek és kommunális adója, talajterhelési díj -, valamint
a gépjárműadóval kapcsolatos előírási, nyilvántartási és beszedési feladatait. A kivetéses
adóknál a bevallások alapján határozattal állapítja meg az éves adót és változásait. Az
iparűzési adó bevallási adatai alapján elvégzi az éves adó elszámolását, az adóelőleg
megállapítását.
Folyamatosan gondoskodik az adóhátralékok beszedéséről, az adózás rendjéről
szóló jogszabályban biztosított behajtási lehetőségek alkalmazásával.
Elvégzi a helyi adók és gépjárműadó számítógépes könyvelését. Elkészíti az éves
adólajstromokat, a havi összesítő elszámolásokat. Gondoskodik a kivetési adatok és havi
forgalmi adatok MÁK által megadott határidőre történő felterjesztéséről.
Havonta gondoskodik a gépjárműadó 60 %-nak MÁK számlájára történő
átutalásáról.
Ellátja a jegyző által jóváhagyott ellenőrzési program alapján a helyi adó bevallások
helyszíni ellenőrzését. Elkészíti az ellenőrzések vizsgálati anyagát.
Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok hivatali nyilvántartását folyamatosan
egyezteti a helyi adó nyilvántartással. Eljár a helyi adó bejelentkezési kötelezettség
teljesítése érdekében.
Társhatóságok megkeresésére adatot szolgáltat.
Vezeti a gépjárműadó, helyi adó és idegentartozások számla számlakivonat
nyilvántartását.
Előkészíti a gépjárműadóval és helyi adóval kapcsolatos testületi beszámolókat.
Gondoskodik a helyi adóval kapcsolatos méltányossági kérelmek elbírálásának
előkészítéséről.
Informatikával kapcsolatos feladatai: munkavégzéséhez használja az Office és
ONKADO programokat. A programozók által kiadott tételes leírás alapján elvégzi a
szükséges programfrissítéseket.
Elkészíti az adó és értékbizonyítványt, vezeti a nyilvántartást.
Adóval kapcsolatos értesítések, felszólítások iktatása és a postára adás előkészítése.
Naponta figyelemmel követi az e-adat rendszert.
Fentieken túl ellátja mindazt, amivel közvetlen vezetője illetve a jegyző megbízza.

Különleges megjegyzések:
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 Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a
Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Hatósági ügyintéző, anyakönyvvezető
Általános feladatai:
-

a Hivatal meglévő eszközállományának minél teljesebb kihasználása, hatékony,
gazdaságos működtetése;
magas színvonalú, fegyelmezett munkavégzés;
a döntések nyomán a végrehajtás megszervezése, figyelemmel kísérése, a döntés
eredményességének ellenőrzése és visszajelzés annak tapasztalatairól;
biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez,
- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.

Speciális feladatai:
-

-

-

-

Teljes körűen ellátja a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvényben valamint annak végrehajtásáról 146/1993.(X.26.)
Kormány rendeletben jegyzői hatáskörbe tartozó feladatokat.
Teljes körűen ellátja a jogszabályokban megfogalmazott anyakönyvi igazgatással
kapcsolatos feladatokat.
Az 1993.évi LV. törvényben foglaltak alapján ellátja az állampolgársággal kapcsolatos
esküvel kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a jegyző hagyatéki eljárással kapcsolatos feladat és hatásköreit.
ellátja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázattal kapcsolatos teendőket (pályázati felhívás,
pályázati feltételek megfogalmazása, ezzel kapcsolatos képviselő-testületi döntések
előkészítése, végrehatása)
ellátja az önkormányzati közterületek használatával kapcsolatos hatósági feladatokat,
biztosítja a közérdekű adatok www.retsag.hu honlapon történő megjelenítését,
ellátja Rétság város polgári védelmi feladatait,
a jegyző utasítása szerint közreműködik a választással, népszavazással népi
kezdeményezéssel, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával, az
országgyűlési képviselők választásával, az Európai Parlament tagjainak választásával és
nemzetiségi önkormányzati választásokkal kapcsolatban a jegyző feladat és hatáskörébe
utalt feladatok ellátásban,
vezeti az ebnyilvántartást, méhészek nyilvántartását,
Arany János Tehetséggondozó Program nyilvántartásának vezetése,
méhészettel kapcsolatos bejelentések intézése,
távollétében helyettesíti a szociális ügyintézőt,
a Helyi Választási Iroda Vezetőjének utasítása szerint közreműködik a választások,
népszavazás lebonyolításában.

Munkavégzésével kapcsolatban jogosult kezdeményezni megbeszélések, tanácskozások,
egyeztetések megtartását, véleményt nyilvánítani a felelősségi körébe tartozó szakmai
kérdésekről.

Városüzemeltetési csoportvezető
Általános feladatai:
-

-

a képviselő-testület munkatervébe, az éves felújítási- karbantartási tervben
meghatározott feladatok megismerése, végrehajtása, a feladatainak ellátásához
biztosított jogkörök következetes érvényesítése;
a Hivatal meglévő eszközállományának minél teljesebb kihasználása, hatékony,
gazdaságos működtetése;
magas színvonalú, fegyelmezett munkavégzés;
a feladatkörét érintő utasítások szakmai előkészítése, illetve azok tervezeteinek
véleményezése,
a döntések nyomán a végrehajtás megszervezése, figyelemmel kísérése, a döntés
eredményességének ellenőrzése és visszajelzés annak tapasztalatairól;
felel a csoport feladatainak ellátásáért
biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.

Speciális feladatai:
-

-

-

tűzszerészeti
mentesítés
szükségessége
esetén
a
hatályos
jogszabályokban foglaltak szerint eljár,
Városüzemeltetési Csoport feladatainak koordinálása, feladatok ütemezése, irányítása
és ellenőrzése,
közfoglalkoztatás feladatainak szervezése, figyelemmel kísérése, ellenőrzése,
az önkormányzat ingatlanvagyonának állag megőrzése érdekében szükséges kisebb
javítások, felújítások szervezése, ellenőrzése,
az önkormányzat gépjármű parkjának kezelése, a gépjárművekre vonatkozó szabályok
betartatása a belső szabályzat alapján,
a közfoglalkoztatáshoz, illetve a városüzemeltetési feladat ellátáshoz szükséges
eszközök és anyagok beszerzése, nyilvántartása, elszámolása,
a város közterületeinek, illetve beépítetlen önkormányzati tulajdonú területeinek
kezelésének, karbantartásának, tisztításának szervezése,
a város környezetvédelmi rendeletének betarttatása, a be nem tartókkal szemben
szabálysértési eljárás kezdeményezése,
a városi utak, hidak, parkolók, járdák, zöldterületek valamint a városi csapadékvíz
elvezető rendszerek, így a zárt csapadékcsatornák és nyílt árkok karbantartása, illetve
fenntartásának szervezése,
folyamatos kapcsolattartás az önkormányzat intézményeinek vezetőivel). Járási
Központtal, Járóbeteg-szakellátó Központtal, a rétsági Munkaügyi Központtal, a
közszolgáltatást ellátó szervezetekkel, városüzemeltetési tanácsnokkal,
illegális közterület foglalások felszámolása, a szabálytalanságot elkövetőkkel szemben
szankcionálás elrendelése,
nyilvántartások vezetése, ellenőrzése,
kötelező adatszolgáltatások ellátása a közhasznú foglalkoztatással kapcsolatban,
város működését érintő vis major helyzetek esetén szervezési és lebonyolítási
feladatok ellátása,
közreműködik az éves karbantartási terv elkészítésében,
vezeti a készletnyilvántartást, a fizikai dolgozók eszköznyilvántartását, a fizikai

-

dolgozók munkaidő nyilvántartását a munkafolyamatok tevékenység és intézmény
szerint,
a városüzemeltetéssel kapcsolatosan ellátja az itt fel nem sorolt, jegyző által megjelölt
egyéb feladatokat, illetve ezeket szervezi, és a végrehajtást ellenőrzi.

Munkavégzésével kapcsolatban jogosult kezdeményezni az ügykörébe tartozó kérdésekben
szakértői megbeszélések, tanácskozások, egyeztetések megtartását, véleményt nyilvánítani a
felelősségi körébe tartozó szakmai kérdésekről.
Fentiekben nem rögzített kérdésekben a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló
törvény, a Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
dr. Varga Tibor jegyző
I. Általános rendelkezések
1. Feladatköre: ellátja Rétság Város Önkormányzata Jegyzőjének feladatait az új jegyző
kinevezéséig.
2. Munkáltató

megnevezése,

munkavégzés

helye:

Rétság

Város

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala, 2651 Rétság, Rákóczi u. 20.
3. Munkaideje: heti 16 óra (hétfő, szerda rugalmas munkaidőbeosztásban)
4. Alapvető

munkáltatói

jogkör

gyakorlója:

Nógrád

Megyei

Kormányhivatal

Kormánymegbízottja.
5. Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlása: Rétság Város Polgármestere és Nagyoroszi,
Horpács, Pusztaberki Községek Polgármesterei közötti megállapodásban foglaltak
szerint.
6. Általános helyettese: Rétság Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzata szerint a polgármesteri hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetője
II. A munkakör ellátásával kapcsolatos feladatok
Ellátja a jogszabályok által a jegyző hatáskörébe telepített feladatokat, így különösen:
1. vezeti a polgármesteri hivatalt;
2. dönt a hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
3. dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
4. gyakorolja

a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és

munkavállalói tekintetében;
5. gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
6. tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságainak

ülésén;
7. közreműködik a Képviselő-testület, a bizottságok működésével kapcsolatos feladatok

ellátásában, előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő olyan
előterjesztéseket, amelyek a jegyző feladat- és hatáskörébe tartoznak;
8. jelzi a Képviselő-testületnek, a képviselő-testület szerveinek és a polgármesternek, ha

döntésük, működésük jogszabálysértő;
9. gondoskodik a Képviselő-testületi, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek határidőn belüli

elkészítéséről, és a kormányhivatalhoz történő megküldéséről;

10.

gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről, a kormányhivatalhoz

történő megküldéséről és a Nemzeti Jogszabálytárban történő feltöltéséről,
11.

döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt

az átruházott hatósági ügyekben;
12.

a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

Ez a munkaköri leírás az NO-B/03/92-2/2015. iktatószámú kinevezés módosítással
együtt lép hatályba és módosításáig érvényes.

Költségvetési ügyintéző (2)

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;

- biztosítja valamennyi adatvédelmi előírás maradéktalan betartását,
- adatszolgáltatást nyújt helyi hatósági és önkormányzati ügyekhez.
Speciális feladatai:
-

-

Végzi a gazdasági események kontírozását és elvégzi a gépi könyvelést. Vezeti a
gazdasági eseményekhez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat.
Intézményvezetőknek havonta pénzforgalmi információt ad.
Ellátja a Szabályzatban rögzített érvényesítési feladatokat.
Közreműködik az éves költségvetés és beszámoló elkészítésében.
Előkészíti a havi adatszolgáltatásokat.
Figyelemmel kíséri az előirányzatok teljesítését, feszített előirányzat esetében jelez a
csoportvezetőnek.
Közreműködik a Képviselő-testület elé kerülő, költségvetést érintő táblázatok
elkészítésében.
Vezeti a tárgyi eszközök vagyonvédelmi nyilvántartását, biztosítja az egyezőséget a
főkönyv, az analitika és az ingatlanvagyonkataszter adati között.
Előkészíti az éves vagyonmérleget, eszközöket egyezteti a főkönyvi számlákkal.
Ütemterv szerint részt vesz a leltározásban.
Távolléte esetén helyettesíti a Költségvetési ügyintézőt.
Informatikával kapcsolatos feladatai: munkavégzéséhez használja az Office
programot és elektronikus levelező programokat, felhasználó szinten kezeli az
EPER, a TATIGAZD, az ANAL, a BEFESZ, a SZÁMLÁZÓ, az ONKADO, KGR
rendszert, EBR 42 rendszert és a kataszteri programot. A programozók által kiadott
tételes leírás alapján elvégzi a szükséges programfrissítéseket.
Naponta figyelemmel kíséri az e-adat rendszert
Munkakörébe nem tartozó feladatok ellátását a polgármester, jegyző és Pénzügyi és
Szolgáltatási Csoportvezető utasítása szerint végzi.

Különleges megjegyzések:
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 Köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a
Munka törvénykönyve rendelkezései, valamint az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

4.számú függelék

Ellenőrzési nyomvonal

Készítette: dr. Varga Tibor jegyző

Bevezetés

Az ellenőrzési nyomvonal jelentősége a költségvetési szerv működésében
Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek
jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli
fel:
•
•
•
•

a költségvetési szerv működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő
eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja, teljes egészében tartalmazza az
ellenőrzési pontok (típusok) összességét;
kialakításával a költségvetési szervre jellemző valamennyi tevékenység, valamennyi
„szereplő”, funkció együttes koordinálására kerül sor;
valamennyi résztvevő számára írott és átlátható formában válik (követendő
eljárásként) feladattá az eljárások és módszerek betartása, miközben a referenciák,
dokumentumtípusok és maguk az eljárások is standardizáltakká válnak,
megmutatja a szervezet folyamatba épített ellenőrzési rendszerének hiányosságait, így
felgyorsítja a pénzügyi irányítás folyamatainak megfelelő átalakítását, és a működtetés
színvonalának, a nyújtott szolgáltatások értéknövekedését segíti elő.

A felelősségi szintek terén:
-

az ellenőrzési nyomvonal egy standardot jelent, eljárások együttesét, amelyek alapján
meghatározhatók valamennyi folyamatban a felelősök, ellenőrzési pontok,
az ellenőrzési nyomvonal segítségével könnyen és gyorsan azonosítható a hibás
működés, a hozzá tartozó felelős,
megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes résztevékenységekért felelős
közreműködőkön is múlik.
A szervezeten belüli együttműködés erősítése terén:

•
•

a különböző szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb
együttműködés, koordináció várható az ellenőrzési nyomvonal kialakításától;
az ellenőrzési nyomvonal eljárások, ellenőrzések együttesét jelenti, ami a
költségvetési szerv teljes működését lefedi, teljes feladatellátására kiterjed, vagyis a
működtetés jobbításának fontos eszköze.

A szervezeti működés terén:
• a megbízható ellenőrzési nyomvonal kialakításának jelentősége abban áll, hogy
segítségével feltérképezhető a szervezet összes folyamatában rejlő működési kockázat,
• a hibásan kialakított ellenőrzési nyomvonal gátolhatja a szervezet folyamatainak
pontos ismeretét, így a működtetését; az ellenőrzési pontok elégtelensége vagy az
átfedések kialakulása a működési zavarokhoz vezethet.

Az ellenőrzési nyomvonal fogalma
Az ellenőrzési nyomvonal jelentése az alábbi:

a költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak
szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása.
Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése
A költségvetési szerv működési folyamatai a szervezet célkitűzéseinek elérése érdekében
kerülnek kialakításra és ennek (a működési folyamatoknak) megfelelően kell a költségvetési
szervet működtetni. Az ellenőrzési nyomvonalat ezekhez a működési folyamatokhoz
(gazdasági eseményekhez) kell hozzárendelni.

Tevékenységcsoportok és a nyomvonal alapjául szolgáló dokumentumok
Az ellenőrzési folyamatok behálózzák a szervezet valamennyi tevékenységét, így
kapcsolódnak a:
tervezéssel és
a végrehajtással
kapcsolatban ellátott feladatokhoz és az ott ellátandó ellenőrzési tevékenységekhez.
A tervezéssel kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a
következők:
• a tervezési feladatok ellátása során munkamegosztást kell alkalmazni,
• gondoskodni kell arról, hogy az egyes számítások mindig ellenőrzésre kerüljenek,
• a felhasználásra kerülő alapdokumentumok teljességéről, valódiságáról mindig meg
kell győződni, és azt aláírással igazolni kell.
A végrehajtással kapcsolatban az ellenőrzési folyamatok során kiemelt fontosságúak a
következők:
A szabályzatok tükrében:
A szabályzatok folyamatos ellenőrzése a jogszabályoknak és a belső szervezeti
felépítésnek, folyamatoknak való megfelelőség szempontjából,
A szabályzatok betarthatóságának folyamatos ellenőrzése, visszacsatolások, a
túlszabályozások csökkentése, a szabályozások rugalmassá tétele;
A személyi juttatások és létszámgazdálkodás tükrében:
A rendelkezésre álló személyi nyilvántartások, valamint a kötelező béremelések
figyelembe vételének ellenőrzése a tervezés során (beleértve a pótlékokat,
kiegészítéseket, stb. is).
A személyi juttatások bérszámfejtésénél ellenőrzési pont beiktatása.
A megbízási szerződések kötésénél, a díjak meghatározásánál a szerződések testületi
jóváhagyásának és ellenjegyzésének biztosítása,
A személyi juttatások bérszámfejtésére vonatkozó dokumentumok ellenőrzése.
A jutalomra felhasználni kívánt összegek eredetének és a kifizetés jogosságának
kifizetés előtti ellenőrzése.
A személyi juttatások előirányzata gazdálkodásának előirányzat-felhasználási
ütemtervvel való összehasonlítása, a kiemelt előirányzat felhasználásának nyomon
követése.
Belső ellenőrzési feladatok ellátása, és a tapasztalatok felhasználása a gazdaságos
munkaerő-felhasználás érdekében.
A dologi kiadások körében:

a beszerzések összehangolása, gazdaságos lebonyolítása, folyamatos ellenőrzése,
az egyes előirányzatok felhasználásának nyomon követése a pénzgazdálkodással
kapcsolatos feladatok ellátása során,
a dologi kiadások – készletek, szolgáltatások – pontos felhasználási helye
megjelölésének ellenőrzése, hogy az egyes tevékenységek, feladatok pontos
ráfordításairól megfelelő információ álljon rendelkezésre a gazdaságossági,
hatékonysági, eredményességi számításokhoz.
A felhalmozási kiadások körében:
a felhalmozási kiadások szükségességének ellenőrzése,
a szükséges felhalmozás esetén a az oprimális felhalmozási módra vonatkozóan rövid,
közép és hosszú távú „tanulmánytervek” készítése, amelyek tartalmazzák a várható
fenntartási kiadásokat is,
a beruházások gazdaságos megvalósításának ellenőrzése.
A bevételek beszedése körében:
a lehetséges bevételi források rendszeres számbavétele, a szükséges intézkedések,
lehetőségek meghatározása,
a fizetési fegyelem nyomon követése, szükség esetén intézkedések meghatározása,
a legfontosabb bevételek kiemelt ellenőrzése, áttekintése,
a bevételekre vonatkozó analitikus nyilvántartási rendszer nyomon követése, szükség
esetén javaslattétel a részletező nyilvántartások megváltoztatására, bővítésére,
az állami támogatásoknál a jogosulatlan igénybevétel előfordulásának
megakadályozása érdekében folyamatos ellenőrzés adatbekérés és közvetlen
tájékozódás útján,
pályázati lehetőségek kihasználásának ellenőrzése.
A főkönyvi és analitikus könyvelés körében:
az egymást követő munkafolyamatok feladatellátók szerinti szétválasztása,
rendszeresen gondoskodni kell az analitikus könyvelés helyességéről,
naprakészségéről,
a beszámoló készítés előtti ellenőrzési folyamatok elvégzéséről.
A bizonylati rend és fegyelem körében:
a bizonylatok útjának, kitöltési rendjének betartását kell ellenőrizni az egyes
végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódva,
gondoskodni kell, hogy a bizonylatok mindig hitelt érdemlően legyenek kitöltve,
biztosítani kell, hogy a bizonylatokon feltüntetett, ellenőrzést szolgáló aláírási helyek
kitöltöttek legyenek, és a feladatot ténylegesen lássák is el,
a bizonylati rend és fegyelem körében kiemelt figyelmet kell szentelni a házipénztár
pénzkezelésének és bizonylatainak, azok idő-sorrendiségének betartására, a leltározási
bizonylatoknak teljes kitöltésére és aláírására, a selejtezési dokumentumok teljes körű
és valós kitöltésére.

A vagyongazdálkodás körében:

a vagyon folyamatos, megfelelő részletezettségű nyilvántartásának biztosítása
érdekében az ingatlanvagyon kataszter, a vagyonkimutatás és az analitikus és
főkönyvi könyvelés adatai egyezőségének biztosítása,
a vagyongazdálkodási szabályok folyamatos figyelemmel kisérése;
A beszámolási tevékenység körében:
a beszámolókban szerepeltetett adatok valódiságának és teljességének biztosítása az
egyes adatokat alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások folyamatos
ellenőrzésével,
a beszámoló tevékenység munkafolyamatokra bontásával az egymásra épülő feladatok
ellátóinak előző munkafolyamatot is ellenőrző tevékenységének megvalósítása.
Rétság, 2017.

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok feladatkörök szerinti
elkülönítése

Pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok
megnevezése
1. Pénzügyi dokumentumok elkészítése
1.1. Költségvetési terv

Feladatkörök megnevezése
Pénzügyi
csop. vez.

Jegyző

X
X

– éves költségvetési terv

X

– költségvetési módosítások

X

– normatív állami támogatások

X

1.2. Kötelezettségvállalások
1.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek

Polgármester

X
X

– beszerzések, vásárlások, (melyeknek nincs
előzetes kötelezettségváll. dokumentuma)

X

– selejtezés

X

2. Előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a
pénzügyi döntések szabályszerűségi és
szabályozottsági szempontból történő
jóváhagyása, ellenjegyzése
2.1. Költségvetési terv jóváhagyása

X

– előirányzat-felhasználási ütemterv

X

X

– likviditási terv

X

X

2.2. Kötelezettségvállalások ellenjegyzése

X

2.3. Vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek
jóváhagyása, ellenjegyzése

X

– beszerzések, vásárlások (amelyeknek
nincs előzetes köt.váll. dokumentuma)

X

– értékesítések

X

– selejtezés

X

3. Gazdasági események elszámolása
3.1. Költségvetési előirányzatok könyvelése

X

– eredeti előirányzatok

X

– módosított előirányzatok

X

3.2. Előirányzat teljesítések könyvelése

X

3.3. Féléves beszámoló

X

X

3.4. Éves beszámoló

X

X

A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája

1. GAZDASÁGI PROGRAM

Elkészítés
Felülvizsgálat

2. KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS

Felkészülés
Munkamegosztás
Általános szabályok
meghatározása

Címrend szerinti tervezés

Egyeztetés
Részletes tervezés
Rend. terv. előterjesztése
Rend. megtárgyalása, jóváhagyása

5.sz. melléklet

A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal folyamatábrája

VÉGREHAJTÁS
1.SZABÁLYZATOK
ELKÉSZÍTÉS
AKTUALIZÁLÁS

2. SZEMÉLYI
JUTTATÁSOK

Előirányzat
felhasználás
nyomon követése

Jutalom
kifizetés
ellenőrzése

Előirányzat-felhasználási
ütemterv betartása,
módosítási javaslat

3. DOLOGI KIADÁSOK

Beszerzési
tevékenység
ellenőrzése

Megrendelések

Előirányzat-felhasználási
ütemterv betartása, módosítási
javaslat

4. FELHALMOZÁSI
KIADÁSOK

Előirányzat-felhasználási
ütemterv betartása, módosítási
javaslat

Felelősségi kategóriák

5.SAJÁT BEVÉTELEK

Munkamegosztás
felelősség

Beszedés

Előirányzat-felhasználási
ütemterv betartása, módosítási
javaslat

6. TÁMOGATÁSOK
HOZZÁJÁRULÁSOK

Igénylés

Pályázatok

7.FŐKÖNYVI ÉS ANALITIKUS
KÖNYVBELÉS

Főkönyvi könyvelés

Analitikus könyvelés

Kapcsolat, feladások

8. BIZONYLATI REND ÉS BIZONYLAT KEZELÉS
Bizonylati rend
Bizonylat kezelés

9. HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

Pénzforgalom bonyolítás

10. BANKSZÁMLA FORGALOM KEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

Számlaforgalom bonyolítás

Utalások

11. LELTÁROZÁSI
TEVÉKENYSÉG

Ismeretszerzés

Értékelés

Ütemterv

12. PÉNZGAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSA

Leltározás

Kötelezettségvállalás

Köt.váll. ellenjegyzése

Teljesítés szakmai igazolása

Érvényesítés

Utalványozás

Utalványozás
ellenjegyzése

Pénzügyi teljesítés

13. VAGYONGAZDÁLKODÁS

Nyilvántartás

Hasznosítás

Értékesítés

14. FÉLÉVES, ÉVES BESZÁMOLÁS

Felkészülés
Munkamegosztás
Egyeztetés
Féléves beszámoló készítése
Megtárgyalás, jóváhagyás

Dokumentáció

1. számú függelék
Polgármesteri Hivatal ügyrendje
Az Mötv. 84.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre. A jelen
rendelet 60. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:

A hivatal jogállása
1.§
(1) A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) a Képviselő-testület által létrehozott egységes
szerv, amely a polgármester irányításával, a jegyző vezetésével látja el feladatait. A hivatal
munkájának megszervezéséről a jegyző gondoskodik.
(2) A hivatal megnevezése, székhelye: Rétsági Polgármesteri Hivatal. Székhelye: Rétság, Rákóczi
út 20.
(3) A hivatal önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, jogi személy.
(4) A hivatal illetékessége és hatásköre Rétság város közigazgatási területének egészére terjed ki.
(5) Ezen túlmenően:
az építésügyi hatósági jogkör - a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§-a alapján - kiterjed
Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg,
Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd,
Pusztaberki, Rétság, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske és Tolmács településekre.

2.§
(1) A hivatal feladatköre magában foglalja az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint az
önkormányzat szerveinek hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntésre előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
(2) Működése során hatósági, jogi, szervezési, pénzügyi és kommunális tevékenységet végez.
(3) A hivatal dolgozóinak a jogszabályokban meghatározott konkrét munkaköri feladatait a
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások naprakész vezetéséről a jegyző
gondoskodik.
(4) A hivatal látja el a nevelési - oktatási, az igazgatási és a közművelődési intézmény
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve a nevelési — oktatási, az igazgatási, és a
közművelődési intézmény karbantartásával kapcsolatos feladatokat.
3.§

A Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeletet és másodfokú hatósági jogkört
gyakorol a hivatal felett.

A hivatal szervezete
4.§
(1) A hivatal jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokra tagozódó egységes szervezet.
(2) A hivatal belső tagozódása:
a) Hatósági és Igazgatási Csoport
b) Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport
c) Városüzemeltetési Csoport
(3) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott csoportok élén vezetői megbízású
csoportvezetők állnak. Az a) pontban meghatározott Hatósági és Igazgatási Csoport vezetését a
jegyző látja el.
(4) A csoportvezetők alapilletményük 10 %-ának megfelelő vezetői pótlékra jogosultak.
5.§
A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:
Munkakör megnevezése

Engedélyezett
létszám (fő)

Polgármester

1,0

Jegyző

1,0

Hatósági és Igazgatási Csoport
- ügykezelő

1,0

- szociális ügyintéző

1,0

- építéshatósági ügyintéző

2,0

- hatósági ügyintéző

1,0

Hatósági és Igazgatási Csoport összesen:

5,0

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport
- csoportvezető

1,0

- adó ügyintéző

1,0

- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző

1,0

- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási ügyintéző
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati tisztviselők
összesen

2,0

-

takarítónő (MT)

5,0
0,75

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen

5,75

Városgondnok

1,0

Mindösszesen:

13,75

- előzőből: körzeti ellátás
közszolgálati tisztviselő

2,0
12,0

6.§
A hivatal irányítása alá tartozó önkormányzati munkakörök és engedélyezett létszámkeretek:
(1) Egészségügyi- és szociális ágazat

Munkakör
megnevezése

- védőnő

- asszisztens
- takarítónő (2 x 0,5
fő)
Egészségügyi és
szociális ágazat
összesen:

Munkaviszony
jellege
fő

Munkáltató jog
gyakorlója/egyéb
munkáltatói jog
közalkalmazott
Képviselőtestület/polgármester

2,0
közalkalmazott

Képviselőtestület/polgármester

MT

jegyző

2,0

1,0

Közvetlen felettes

Pénzügyi és
Szolgáltatási Csoport
vezetője
Pénzügyi és
Szolgáltatási Csoport
vezetője
Pénzügyi és
Szolgáltatási Csoport
vezetője

5

Előzőből:
közalkalmazott

4

MT (2 x 0,5 fő)

1,0

(2) Városüzemeltetési Csoport
Munkakör
megnevezése

fő

- szakmunkás

2

MT

Munkáltató jog
gyakorlója/egyéb
munkáltatói jog
jegyző

- gépkocsivezető

1

MT

jegyző

városgondnok

- temetőgondnok
- segédmunkás
(részfoglalkoztatás 2
fő összesen 12
órában)

1

MT

jegyző

városgondnok

MT

jegyző

városgondnok

MT

jegyző

városgondnok

- parkgondozó
Városüzemeltetési
Csoport összesen

Munkaviszony
jellege

Közvetlen felettes

városgondnok

0,75
1,0
5,75

7.§
(1) Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök:
a) jegyző
b) építésügyi ügyintéző
c) Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport vezetője
d) városgondnok
(2) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség az (1) bekezdés szerinti munkaköröket kapcsolt
munkakörben ellátó köztisztviselőkre is kiterjed.

A hivatal irányítása, vezetése és működése
8.§
(1) A hivatalt a polgármester a jegyző útján irányítja. Az alpolgármestert a polgármester tartós
távollétében annak (SZMSZ szerinti) irányítási jogosítványai illetik meg.
(2) A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti.
(3) A jegyzőt távollétében vagy akadályoztatása esetén a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport
vezetője helyettesíti.
(4) A polgármester és a jegyző a hivatali dolgozók részére szükség szerint, de legalább
félévenként munkaértekezletet tart. Ezen túlmenően a hivatal dolgozóit a Képviselő-testület
döntéseiről az ülést követően tájékoztatni kell.
(5) A jegyző a hivatal működéséről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert.

9.§
(1) A hivatalban és az irányítása alá tartozó munkakörökben a teljes munkaidőben foglalkoztatott
köztisztviselők, ügykezelők, közalkalmazottak, valamint a Munka törvénykönyve hatálya alá
tartozó munkavállalók (továbbiakban dolgozók) heti munkaideje negyven óra.
a) A munkaidő beosztása az általános munkarend alapján:
Hétfő
7.30 órától 17.00 óráig
Kedd, szerda, csütörtök 7.30 órától 16.00 óráig
Péntek
7.30 órától 12.30 óráig
b) A munkáltató az egyes dolgozók munkakörére figyelemmel az a) ponttól eltérő
munkaidő beosztást is megállapíthat.
(2) Az ügyfélfogadás rendje:
A hivatal általános ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
13 órától — 16.30 óráig
Szerda:
8 órától —12 óráig és 13 órától 15.30 óráig
Péntek:
8 órától — 11.30 óráig tart.

A hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok
10.§
(1) A munkáltatói jogokat a köztisztviselők, ügykezelők és az Mt. hatálya alá tartozó, nem
közfoglalkoztatott dolgozók tekintetében a jegyző gyakorolja. A jegyző valamint a
közfoglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Kjt. hatálya
alá tartozó közalkalmazottak esetében a polgármester csak az egyéb munkáltatói jogokat
gyakorolja.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők kiválasztásáról a polgármester bevonásával a Szociális
Bizottság dönt.

11.§
(1) A dolgozók a jelenlétüket, illetve távollétüket jelenléti ívbe kötelesek bejegyezni.
(2) A hivatali munkahelyet munkaidőben a jegyző engedélyével lehet elhagyni. A távollét idejét
és célját az erre szolgáló nyilvántartásba be kell jegyezni.
(3) Tartósabb (5 munkanapot meghaladó) távollét esetén a távollévő dolgozó helyettesítéséről a
jegyző gondoskodik.
12.§
A kiadmányozási jog gyakorlását külön belső szabályzat tartalmazza.

13.§
A hivatal működését, feladatellátásának részletes szabályait a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.

3. számú függelék:
Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi okiratot adja ki:
1. Alapító neve, székhelye: Rétság Városi Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
2. A Polgármesteri Hivatal elnevezése, székhelye: Rétság Városi Önkormányzat Rétsági
Polgármesteri Hivatal
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Törzsszáma: 451611
3. A Polgármesteri Hivatal illetékességi területe: Rétság Város közigazgatási területe
4.

A Polgármesteri Hivatal Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése alapján: A képviselő-testület egységes hivatalt hoz
létre - polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátására. A polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.

5. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége:
Az önkormányzat számára jogszabályban előírt helyi közszolgálati feladatok ellátása, az
önkormányzat és intézményei gazdálkodásának bonyolítása, nyilvántartása.
5.1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint az önkormányzat szerveinek
hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntés előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása.
5.2. Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása.
5.3 Az egészségügyi, oktatási, kulturális és igazgatási intézmények és szakfeladatok
tervezési, gazdálkodási nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása.
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841173 Statisztikai tevékenység
6. A Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:
6.1. Az alaptevékenységéhez kapcsolódó felesleges tárgyi eszközök, készletek
értékesítése. Szakfeladat szám: 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő
szolgáltatások
6.2. A Polgármesteri Hivatal a használatába adott önkormányzati tulajdonú,
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal látja el feladatát. A használatába
adott termeket, eszközöket, alkalomszerű, vagy határozott idejű – legfeljebb 6
havi – bérbeadás útján hasznosíthatja.
Szakfeladat szám: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7. Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenységet a Polgármesteri Hivatal nem folytat.
8. A Polgármesteri Hivatal irányító szervének neve, székhelye: Rétság Városi
Önkormányzat
Képviselő-testülete, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
9. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása:
9.1 Alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által évente
megállapított költségvetésből látja el.
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó. Önállóan
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik az önállóan működő intézményekhez és
nemzetiségi önkormányzatokhoz nem kapcsolódó feladatok vonatkozásában.
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra a
polgármester által kiadott „A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök
szabályzatában” meghatározott személyek jogosultak.
9.2 A Polgármesteri Hivatalhoz csatolt önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervek valamint önállóan működő költségvetési szervek és
szakfeladatok vonatkozásában a tervezési, gazdálkodási, nyilvántartási,
beszámolási és ellenőrzési feladatok ellátása a következő szakfeladatokra
terjed ki
9.3 A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő intézmények:
Törzsszám
673262
673273
673284
453264

Intézmény neve
Napközi Otthonos Óvoda
Általános Iskola
Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény
Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Intézmény székhelye
Mikszáth utca 6.
Iskola tér 1.
Korányi utca 4.
Rákóczi út 26.

10. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1)
bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően történik.
A költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt a Képviselő-testület pályázat útján határozatlan
időre nevezi ki. A jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói
jogokat.
11. Az intézmény
megjelölése:

foglalkoztatottjaira

vonatkozó

foglalkoztatási

jogviszonyok

A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény alapján közszolgálati tisztviselőként kerülnek foglalkoztatásra, de egyes
feladatait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján történő foglalkoztatás
keretében is elláthatja
12. A feladat ellátást szolgáló vagyon:
- Rétság Rákóczi út 20. sz. 415/2 hrsz-ú ingatlan
13. A feladat ellátáshoz biztosított átadott ingatlanvagyont nem értékesítheti, nem
terhelheti és hat hónapot meghaladó időtartamra nem adhatja bérbe.
14. Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a 2009. szeptember 24. napján kelt 161/2009. (IX.24.) számú határozattal
elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat a hatályát veszti.
Az alapító okiratot Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 295./2012.(XII.20.)
számú határozattal hagyta jóvá.

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására
kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi okiratot adja ki:
1. Alapító neve, székhelye: Rétság Városi Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
2. A Polgármesteri Hivatal elnevezése, székhelye: Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Törzsszáma: 451611
3. A Polgármesteri Hivatal illetékességi területe: Rétság Város közigazgatási területe
4.

A Polgármesteri Hivatal Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése alapján: A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A
polgármesteri hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben
meghatározott feladatokat.

5. A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége:
Az önkormányzat számára jogszabályban előírt helyi közszolgálati feladatok ellátása, az
önkormányzat és intézményei gazdálkodásának bonyolítása, nyilvántartása.
5.1. Az önkormányzat működésével kapcsolatos, valamint az önkormányzat szerveinek
hatáskörébe utalt államigazgatási ügyek döntés előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása.
5.2. Hatósági, jogi-, pénzügyi és kommunális tevékenység végrehajtása.
5.3 Az egészségügyi, oktatási, kulturális és igazgatási intézmények és szakfeladatok tervezési,
gazdálkodási nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatainak ellátása.
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841126 Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841173 Statisztikai tevékenység
6. A Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység:
6.1. Az alaptevékenységéhez kapcsolódó felesleges tárgyi eszközök, készletek értékesítése.
Szakfeladat szám: 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások

6.2. A Polgármesteri Hivatal a használatába adott önkormányzati tulajdonú, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonnal látja el feladatát. A használatába adott termeket, eszközöket,
alkalomszerű, vagy határozott idejű – legfeljebb 6 havi – bérbeadás útján hasznosíthatja.
Szakfeladat szám: 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7. Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenysége:
Vállalkozási tevékenységet a Polgármesteri Hivatal nem folytat.
8. A Polgármesteri Hivatal irányító szervének neve, székhelye: Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
9. A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása:
9.1 Alaptevékenységét a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által évente megállapított
költségvetésből látja el.
Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó. Önállóan bérgazdálkodási
jogkörrel rendelkezik az önállóan működő intézményekhez és nemzetiségi
önkormányzatokhoz nem kapcsolódó feladatok vonatkozásában.
A jóváhagyott költségvetést érintő kötelezettségvállalásra, utalványozásra a polgármester által
kiadott „A pénzgazdálkodással kapcsolatos jogkörök szabályzatában” meghatározott
személyek jogosultak.
9.2 A Polgármesteri Hivatalhoz csatolt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
valamint önállóan működő költségvetési szervek és szakfeladatok vonatkozásában a tervezési,
gazdálkodási, nyilvántartási, beszámolási és ellenőrzési feladatok ellátása a következő
szakfeladatokra terjed ki
9.3 A Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó önállóan működő intézmények:
Törzsszám
673262
673273
673284
453264

Intézmény neve
Napközi Otthonos Óvoda
Általános Iskola
Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény
Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Intézmény székhelye
Mikszáth utca 6.
Iskola tér 1.
Korányi utca 4.
Rákóczi út 26.

10. Vezetőjének megbízási rendje:
A jegyző kinevezése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése,
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően
történik.
A költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt a Képviselő-testület pályázat útján határozatlan időre nevezi
ki. A jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
11. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjai alapvetően a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény alapján közszolgálati tisztviselőként kerülnek foglalkoztatásra, de egyes feladatait a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény alapján történő foglalkoztatás keretében is elláthatja
12. A feladat ellátást szolgáló vagyon:
- Rétság Rákóczi út 20. sz. 415/2 hrsz-ú ingatlan
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13. A feladat ellátáshoz biztosított átadott ingatlanvagyont nem értékesítheti, nem terhelheti és
hat hónapot meghaladó időtartamra nem adhatja bérbe.
14. Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba VAGY a
<dátum1> napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2009. szeptember 24. napján kelt 161/2009.
(IX.24.) számú határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat a hatályát veszti.
Az alapító okiratot Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 295./2012.(XII.20.) számú
határozattal hagyta jóvá.
Rétság, 2012. december 21.

Mezőfi Zoltán
Polgármester

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

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó

előterjeszti: Dr. Varga Tibor

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének vezetői megbízatása 2017.07.31. nappal lejár.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a rendelkezik az oktatási-nevelési
intézmények vezetőinek megbízási feltételeiről.
A nevelési- oktatási intézmények élén álló vezetők a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) értelmében magasabb vezetők, ezért ezt a vezetői beosztást nyilvános pályázat útján kell betölteni (Kjt. 20/B. § (1).
A vezetői megbízás 5 évre adható. A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat, az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője látja el.
A kinevezési jogkör gyakorlója: Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (mely jogkör
tartalmazza a pályázati feltételek meghatározását).
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7)-a lehetőséget biztosít arra, hogy
a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület
egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezető harmadik és további megbízási ciklusát
megelőzően a pályázat kiírása kötelező.
Nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával történő intézményvezetői kinevezés menete:
I.

A Képviselő testület határozatával pályázatot ír ki óvodavezetői állás betöltésére.

II.

A pályáztató a pályázati felhívást közzéteszi a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv (személyügyi központ) internetes oldalán a közszolgálati
állásportálon (KÖZIGÁLLÁS).

A pályáztató ezzel egyidejűleg az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a fenntartó önkormányzat hirdető tábláján és honlapján, amely tartalmazza az állásportálon történő közzététel időpontját.
A pályázati feléhívásban meg kell jelölni:

• a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,

1 oldal a 5 oldalból
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•
•
•
•

III.
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a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.

A pályázati felhívás közzétételétől számított 30 napon belül a pályázó benyújthatja
az óvodavezetői pályázatát.
A pályázó a pályázathoz csatolja:

•
•

a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat,
a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat.

•
•

A pályáztatónak biztosítani kell, hogy az érdeklődők a pályázat benyújtásához szükséges ismereteket megkapják.
IV.

A pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a pályázatnak a nevelőtestület
(szakalkalmazotti értekezlet),az óvoda alkalmazotti közössége és a szülői szervezet részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva 30 napot kötelező biztosítani.
(A pályáztató a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve.)

V.

Az előkészítő bizottság a pályázatokkal együtt megküldi a megbízási jogkör gyakorlójának a kialakított véleményeket.

VI.

A pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság kialakítja véleményét és megteszi javaslatát az intézményvezető személyére a Képviselő-testület felé.

Nyilvános pályázati eljárás mellőzésével történő intézményvezetői kinevezés menete:
A pályázat mellőzhető egyszeri alkalommal, a jelen intézményvezető ismételt megbízásával amennyiben a fenntartó és a nevelőtestület ezzel egyetért. Az intézményvezető harmadik és további megbízási
ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

Mivel az óvodavezető kinevezése 2017. július 31-én lejár, a Tisztelt Képviselő-testületnek napirendre kell tűznie az óvodavezetői megbízással kapcsolatos döntést.
A jelenlegi óvodavezető a jogszabályi feltételeknek megfelel, első megbízási ciklusa ér véget július
31-vel.
A jogszabály alapján ezen pályázati kiírás nélküli megbízatási lehetőséggel élhet a Képviselőtestület.
Az intézményvezetői munkakör betöltéséhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a alapján az óvodában nevelő-testületi értekezlet összehívását kezdeményezi, ismer2
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tetve a pedagógusokkal a köznevelési törvény intézményvezető választásra vonatkozó rendelkezéseit. Majd a titkos szavazás útján a nevelőtestület döntést hoz a jelenlegi vezető további megbízatásáról. Döntéséről értesíti a Képviselő-testületet.
Amennyiben a napirend tárgyalásakor a Tisztelt Képviselő-testület nem támogatja a jelenlegi óvodavezető pályázat nélküli megbízását, úgy le kell folytatni a pályázati eljárást.
A 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján:
2010. január 1-jétől kezdődően köznevelési intézmény vezetésére, 2015. január 1-jétől kezdően
pedig vezető tanári (gyakorlatvezető, óvónői, tanítói) feladat ellátására új megbízást az kaphat, aki
rendelkezik pedagógus-szakvizsgával.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, valamint az óvodavezetői pályázat kiírásához hozzájárulni szíveskedjen.

2017. március 20.
Dr. Varga Tibor
jegyző

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

3. Jogszabályi háttér:

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
• 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
• 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása” tárgyában készült előterjesztést.
Az intézményvezetői munkakör betöltéséhez a 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján pályázatot hirdet a Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására az
alábbiak szerint:
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
3
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Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 2651 Rétság Mikszáth u. 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályi előírások és
szakmai elvárások szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó szakmai önéletrajzát,
• az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési programot
• büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát,
• a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló
nyilatkozatot,
• nyilatkozatot a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan
• továbbá a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat.
Az álláshely betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. ……………..
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Ferenc polgármester nyújt, a 35550-100 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő megküldésével
(2651 Rétság Rákóczi u. 20.).
• Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
……….., valamint pályázat megnevezését: „óvodavezetői pályázat”
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményi véleményezés után a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság személyesen hallgatja meg a pályázót. A Bizottság javaslatára a végleges döntést a Képviselő-testület hozza meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. ……………..
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KIH közigazgatási állásportál
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• www.retsag.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. ………….
Utasítja a jegyzőt a pályázati kiírás határidőben történő megjelentetésére és a pályázati eljárás
4
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előkészítésére.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása” tárgyában készült előterjesztést.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése alapján a pályázati
kiírásról a nevelőtestület véleményének ismeretében dönt.

Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző
Határidő: 2017.
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor s.k.
jegyző
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www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
2017. évi karbantartási terv
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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!
Munkatervünkben foglalt határidőre elkészítettem a város 2017. évi karbantartási tervét.
Az alábbi karbantartási munkákat javaslom elvégezni:

Város
Megnevezés
Hriagyel Erik 2016. évi kérelmére a Jászteleki úton vízelvezetés, a
megrongálódott útszakasz javítása
Postától a Rákóczi út 2. szám alatt lévő telephelyig járda építés +
védőkorlát kihelyezése - egyeztetés szükséges
KRESZ parktól az Ulicskai patakszakaszig vízelvezetés megoldása,
vízelvezető árok betonozása
Iskola tér és az Orgona köz közötti szakaszon vízelvezetés
Rákóczi út 53. szám alatti társasháznál vízelvezetés megoldása
Főközlekedési útvonalakon járdavégek akadálymentesítése
Zrínyi utcában a Mikszáth utca kijárata és a Takarék u. kijárata közötti útszakasz felújítása
Mikszáth utca Takarék u. és Búzavirág út csatlakozások közötti szakaszának felújítása
Padok festése, pótlása, új padok elhelyezése
Játszótereken lévő elemek javítása, cseréje

Kivitelezés módja
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával

saját kivitelezésben
saját kivitelezésben +
vállalkozó bevonásával
Templom u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan nyugati falának vállalkozó bevonásával
javítása
Nyárfa u. 6. szám alatti önkormányzati bérlakás felújítása
vállalkozó bevonásával
Templom utcai szükséglakás felújítása, lakhatóvá tétele (kiutalásá- vállalkozó bevonásával
nak szabályozása)
Szőlő utcai telkek értékesítésre való előkészítése
vállalkozó bevonásával

Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
Fűtéskorszerűsítés
Nyílászárók cseréje
Tető felújítás

Kivitelezés módja
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával
vállalkozó bevonásával
1 oldal a 3 oldalból

2017. évi karbantartási terv jóváhagyása
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A klasszikus karbantartási munkákat és parkgondozási munkákat a Városüzemeltetési Csoporttal elvégezzük, ezeket nem szerepelnek a tervben.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 09.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi karbantartási tervről
szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület az alábbi munkákat kívánja 2017. évben elvégeztetni:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
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……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

A munkák elvégzésére az árajánlat kérési felhívást a soron következő ülésre elő kell készíteni.

Határidő: folyamatos
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
2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 Kbt. 42.§ (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb minden év március 31. napig közbeszerzési tervet kell készíteni.
A 2017. évre elfogadott költségvetésünk jelenleg nem tartalmaz olyan beszerzést, mely közbeszerzés köteles lenne. Év közben a közbeszerzési terv módosítható.
A folyamatban lévő pályázataink végrehajtásához, a karbantartási tervben szereplő feladatokhoz a későbbiek során szükségessé válhat, válik majd a közbeszerzés.
A törvényi kötelezettségnek eleget téve most „nullás” tervet fogadjunk el, év közben, szükség
esetén módosítsuk.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 20.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 4 oldalból

2017. évi közbeszerzési terv elfogadása

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

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

2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről

Nyilvánosság a közbeszerzési eljárásban
42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek
kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A
közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő
közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény
vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.
43. § (1) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési
Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a
saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;
b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes
vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;
c) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával
megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;
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e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének
az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és
a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül;
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. § alkalmazandó.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell
elérhetőnek lennie.
(4) Az (1) bekezdés b) és f)-g) pontja szerinti adatot, információt, dokumentumot az ajánlatkérő honlapon történő közzététel esetén legalább a 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamra köteles elérhetővé tenni.
(5) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti szerződéseket az ajánlatkérő honlapon történő közzététel esetén legalább a teljesítéstől számított öt évig köteles elérhetővé tenni.
(6) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan
időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2017.évi közbeszerzési tervéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 2017. évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint fogadja el:
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Sorszám

Tervezett szolgáltatás megnevezése

1

-

Közbeszerzés megkezdésének tervezett
időpontja
-

Becsült értéke
(eFt)
-

A közbeszerzési tervet indokolt esetben felül kell vizsgálni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné
„Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia nyomdai megjelentetése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26.
minden évben megrendezi a Költészet Napját. Ebből az alkalomból kerül kiadásra az „Üzenetek,
vallomások, strófák” című antológia, immár 13. éve. Az idén is összeállítottuk a kötetet. Tavaly
is a Kucsák Könyvkötészet és Nyomdát (Vác) bíztuk meg a nyomtatási feladattal, a mostani árajánlat megegyezik a tavalyi árral, amely 1.450,- Ft + ÁFA / db. Összesen 100 példányt rendelnénk a kötetből. A költségvetésünkben ez a tétel szerepel.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 14.

-----------------------------------

Varga Nándorné ig.h.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:

3. Jogszabályi háttér:

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

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA
1 oldal a 2 oldalból

…………………

2014. 04.18-i Kt. ülésre

A változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kérelmét az „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia nyomdai költségéről az árajánlatot elfogadja. Felhatalmazza Varga Nándornét a szerződés megkötésére.

B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kérelmét az „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia nyomdai költségéről az árajánlatot nem fogadja el.

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné
Szerződés-tervezetek a május 1-i és a Gyermeknapi programokhoz
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Intézményünk a Városi Művelődési Központ és Könyvtár minden évben feladatul kapja a
május elsejei kultúrműsor megszervezését. Az idei évben már megkaptuk a szerződéstervezeteket, melyet csatoltunk az előterjesztéshez.
Gyermek játszópark (fa kosaras körhinta, 20-26 db kézzel festett fa ügyességi és logikai játék, 1
db óriás csúszda légvár, 1 db kicsi légvár, 1 fő lufi hajtogató bohóc, 1 fő arcfestő)
ára: bruttó 290.000,- Ft
Fellépők:
15.00 órakor Csocsesz
ára: bruttó 219.710,- Ft
17.00 órakor Badár Sándor humorista
ára: bruttó 308.610,- Ft
Összesen:
818.320,-Ft
Fizetés: átutalással
Michael Jackson zenéjére tánc- és látványos, fényeffektekben gazdag szórakoztató műsor
19.30 órától
ára: bruttó 65.000,-Ft
Fizetés: teljesítés után a helyszínen, számla ellenében
Fellépő:
20.00 órakor Kaczor Ferenc - ára: 190.000,- Ft+ÁFA, összesen:
Fizetés: a helyszínen, számla ellenében
A május elsejei előadói díjak mindösszesen:
Egyéb kifizetések:
4 db mobil WC-ről árajánlat érkezett (4x15.000,-Ft=60.000,-Ft + ÁFA)
Fizetés: átutalással

241.300,-Ft

1.124.620,-Ft

76.200,-Ft

A május elsejei fellépők kiválasztása a rétsági lakosok javaslatára történt.
2017. május 28-a vasárnap, Gyermeknap. Ebből az alkalomból is szerződés-tervezeteket kaptunk:
Kalandpark (20-25 db kézzel festett fa ügyességi és logikai játék)
ára:bruttó
290.000,Fizetés: átutalással
Fellépő: Fábián Éva (a Neoton együttes volt tagja) gyermekműsora
ára:bruttó 171.450,-Ft
Fizetés: átutalással

1 oldal a 3 oldalból

…………………

2014. 04.18-i Kt. ülésre

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2017.március 18.

----------------------------Varga Nándorné ig.h.

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

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

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA

Május elsejei szerződés-tervezetekről
A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kérelmét a május elsejei szerződés-tervezetekkel kapcsolatban, azt elfogadja.

B változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kérelmét a május elsejei szerződés-tervezetekkel kapcsolatban, azt nem fogadja el.

C változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kérelmét a május elsejei szerződés-tervezetekkel kapcsolatban, azt a következő módosításokkal fogadja el: …..

Határidő: azonnal
Felelős: Varga Nándorné
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2014. 04.18-i Kt. ülésre

A Gyermeknapi szerződés-tervezetekről
A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kérelmét a Gyermeknapi szerződés-tervezetekkel kapcsolatban, azt elfogadja.

B változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kérelmét a Gyermeknapi szerződés-tervezetekkel kapcsolatban, azt nem fogadja el.

C változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár kérelmét a Gyermeknapi szerződés-tervezetekkel kapcsolatban, azt a következő módosításokkal fogadja el: …..

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné
Könyvtári bútorok, polcok cseréjére és a dokumentumok mozgatására árajánlatok
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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!

Intézményünket, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületét úgy kívül, mind belül
folyamatosan a Képviselő-testület felújíttatja. A tavalyi év folyamán a könyvtár belső része került
felújításra, többek között a padozat teljes cseréjére is sor került. Kiderült, hogy a régi polcok,
melynek nagy része még az épület átadásakor került beszerzésre, azaz 1972-ben, nem biztonságosak, nagy részüket a visszapakolásnál esztétikusnak nem mondható módon kellett összeszögelni. Ráadásul ezeknek a polcoknak a lába egy kis ponton érintkezik a lerakott laminált
padlóval, ezáltal nagy az esélye annak, hogy előbb-utóbb benyomódik a padlóba. A tavalyi év
folyamán szerettünk volna pályázni a bútorcserére, de ez nem volt sikeres. A legjobb árajánlatot
adó Nagy Tibor személyesen eljött felmérni a könyvtár belsejét és a belsőépítész mérnök tervét
figyelembe véve adta a csatolt árajánlatot, melynek összege bruttó 6.801.104,- Ft. Ez nem tartalmazza a székeket, foteleket, szőnyegeket. Ezekre külön előterjesztést adunk majd be, mivel
a beállított polcrendszer, a visszarakott dokumentumok után kívánjuk ezeket beszerezni. A polcok árában természetesen benne szerepel azok összerakása, biztonságos rögzítése, szintezése is.
A dokumentumok mozgatására jelentkezett az M-PaKK Bt., akik árajánlatot is adtak erre
a tevékenységre. Kimondottan könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat költöztetnek. Az árajánlatukban leírják, hogy az állományt kettő vagy három részletben kellene deponálni a szerelési
igényeket is figyelembe véve (dobozok biztosítása, a könyvtári raktári rend biztosítása). E variáció 1.500.000Ft – 2.000.000 + ÁFA költséggel megoldható. Jelenleg 850 polc folyóméterrel
számoltak, de ez kevesebb lesz, mivel már jelenleg is kezdtük az elavult és rongált könyvek
leselejtezését.
Rétsági vállalkozó is jelezte, hogy felvállalná ezt a tevékenységet, de még írásban ezt felénk
nem jelezte. A dokumentumokat el tudná szállítani, előtte dobozolná, raktárhelyiséget is tud a
dokumentumoknak biztosítani.
Dönteni kell abban is, hogy a régi polcoknak mi legyen a sorsa, többen jelezték, hogy
szeretnének belőle vásárolni névleges pénzösszegért.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 14.

--------------------------Varga Nándorné
1 oldal a 3 oldalból

…………………

2014. 04.18-i Kt. ülésre

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

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

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA
Könyvtári bútorok, polcok cseréjéről

A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár bútorcseréjéről szóló előterjesztést, azt támogatja. Pénzügyi fedezetet a beruházásra
az Önkormányzat tartaléka terhére kell biztosítani.

B változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár bútorcseréjéről szóló előterjesztést, azt nem támogatja.

C változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár bútorcseréjéről szóló előterjesztést, azt támogatja a következő feltételekkel: ….

A dokumentumok mozgatásáról

A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár bútorcseréjénél jelentkező dokumentum mozgatásról szóló árajánlatot, azt támogatja.
Pénzügyi fedezetet az elvégzendő munkára az Önkormányzat tartaléka terhére kell biztosítani.

B változat

2

…………………

2014. 04.18-i Kt. ülésre

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár bútorcseréjénél felmerülő dokumentum mozgatásról szóló árajánlatot, azt nem támogatja.

C változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár bútorcseréjénél felmerülő dokumentum mozgatásról szóló árajánlatot, azt támogatja a
következő feltételekkel: ….

Határidő:azonnal
Felelős: Varga Nándorné

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Rétság . Ajánlat a bejáráson történt megállapodás szerint.
Kölcsönző
db
szakasz polc
nettó ár Nettó érték
Kétoldalas állvány 835x52
3
9
12
6500
2106000
Kétoldalas állvány 280x52
1
3
12
6500
234000
Ifjúsági sarok
0
Kétoldalas állvány 231,x52
2
5
12
6500
780000
Média szekrény
1
1
1
48900
48900
Olvasó asztal
2
1
1
32200
64400
Olvasó és tanuló tér
Kétoldalas állvány 95x52
2
1
12
6500
156000
Ovasó asztal
9
1
32200
289800
0
Magazin olvasó
0
Kétoldalas állvány
1
7
12
6500
546000
Folyóiratállvány
1
3
10
6500
195000
Egyoldalas állvány
1
1
6
6500
39000
0
Gyerek sarok
0
Kétoldalas állvány
4
1
4
6500
104000
Válogató láda teknős
1
1
1
48500
48500
Játékos doboz autó
1
1
1
48500
48500
Gyerek asztal kör
1
1
1
28500
28500
Gyerek asztal ovális
1
1
1
32800
32800
Gyerek asztal 65x65
1
1
1
22800
22800
Másoló asztal
1
1
1
35800
35800
Ruhatári fogas kerekekkel
3
1
1
75800
227400
"Molnárka" könyvkocsi
1
1
1
52800
52800
Könyvtáros munka pult
1
1
1
295000
295000
Nettó
5355200 Bruttó

6801104

45

TERVEZETT ÁLLAPOT
M=1:75

13,60
5

5,80

6,00

1,68

7

7
Ülőpad

1,66

Könyvtári polc
2 db 90x25x170 cm

pm 230

225

Ifjúsági sarok
270
60

36

Növényláda
Ülőpad
Könyvtári polc
Könyvtári polc
2 db 90x25x170 cm
2 db 90x25x170 cm
8 db 75x25x170 cm

Olvasó asztal
2 db 140x65x75 cm

Gyerek ülőpad metszete

3,00

225

Növényláda

2,97

Könyvtári polc
1 db 90x25x170 cm
8 db 75x25x170 cm

pm 230

270
60

Könyvtári polc
2 db 90x25x170 cm

Könyvtári polc
58 db 90x25x170 cm

45

6,00

2,97

Olvasó és tanuló tér
Könyvtári polc
4 db 90x25x170 cm
8 db 75x25x170 cm
Olvasó asztal
9 db 140x65x75 cm

pm 230

270
60

Ülőpad

1,35

Növényláda metszete

Növényláda

Ajánló polc
Médiaszekrény
90x50x130

36

1,59

Ülőpad

1,43

Ülőpad metszete

36

7

36

21,32

Könyvtári polc
2 db 90x25x170 cm

Könyvtári polc
2 db 90x25x170 cm

RAKTÁR
kerámia
4,56 m2

KÖNYVTÁR

kerámia
3,18 m2

Magazinolvasó

100
210
Könyvtárosok tere

Ülőpad

Asztalka
70x100x65

kerámia
16,09 m2

6,00

IRODA

KÖZLEKEDŐ

Asztalka
70x100x65

Folyóiratállvány
felhajtható lappal
3db 75x35x170

90
210

Számítógép asztal
3 db 75x60x75 cm

VIZESBLOKK
kerámia
8,09 m2

Könyvtári polc
7 db 75x25x170 cm
90
210

Információs tér

95
210

75
210

szalagparketta
289,13 m2

Növényláda
Ajánló polc

Ruhatartó állvány
81x44x160

Gyerek asztal
63x48x45

262
210+80

kerámia
15,63 m2

Gyerekkönyvtári polc
2 db 90x25x130 cm
3,00

LÉPCSŐ

Gyerekkönyvtári polc
6 db 90x25x130 cm

Gyerekkönyvtári polc
4 db 90x25x130 cm

Gyerek
ülőpad

Gyereksarok

Gyerekkönyvtári polc
2 db 75x25x130 cm
Növényláda

Játékos doboz 90x50x25
Ülőpad

Gyerek ülőpad

7

ÖSSZESEN:
- 24 db könyvtári polc 75x170x25
- 84 db könyvtári polc 90x170x25
- 2 db gyerekkönyvtári polc 75x130x25
- 12 db gyerekkönyvtári polc 90x130x25
- 3 db folyóiratállvány 75x170x35
- 2 db válogató láda 60x60x25
- 1 db játékos láda 90x50x25
- 1 db médiaszekrény 90x50x130
- 10 db ajánló polc (pillérek köré építve)
- 3 db ruhatartó állvány 81x44x160

Válogató láda
60x60x25

Gyerek asztal
63x48x45

1,59

Meglévő kartotékszekrények
5 db 100x45x150 cm

5

5,80

6,00

1,68

7

13,60

0

1

2

3

4
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese
BÉR + S&M SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA FEKETE FÉNYMÁSOLÓ GÉPHEZ
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 lévő, bérelt fénymásoló elhasználódott. A folyamatos meghibásodás miatt kértük a Manual Hungary Kft-t, mint bérbeadót, hogy működőképes gépet biztosítson
részünkre. A szolgáltató a fénymásológépet egy nap alatt kicserélte. A jelenleg használt
fénymásológépnek az alapadatai eltérőek az előző gépétől, ezért új szerződést kell kötni.
A szerződés pénzügyi feltételei változatlanok, a gépcsere nem érinti a 2017. évre tervezett előirányzatot.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 09.

Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

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

3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
22.§
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ
1 oldal a 2 oldalból

Megbízási szerződés jóváhagyása II.

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a BÉR + S&M szerződés – fekete fénymásoló géphez - jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Manual Hungary Kft-vel kötendő szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására.
A fénymásológép bérlésének előirányzata a 2017. évi költségvetésben biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó

előterjeszti:

Hegedűs Ferenc

KÖZFOGLALKOZTATÁSI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE
IRATTÁRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötéséhez kérem a Képviselő-testület engedélyét. Egy
fő szakmunkást szeretnék alkalmazni a hivatalban, aki a végzettségének megfelelően gondoskodik
az irattárak rendezéséről és a selejtezendő anyagok selejtezéséről. Segítené az ügyintézők munkáját azáltal, hogy az irattározásra leadott anyagokat leirattározza, illetve kivezeti a folyamatban
lévő ügyekből, igény esetén az irattárban tárolt anyagokat az ügyintéző rendelkezésére bocsájtja.
Végezné a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések másolását, postázását. Munkaidejének
nagy részében továbbra is a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos ügyeket intézi pl. nyilvántartások
vezetését (jelenléti ív, szabadság, és egyéb távollétek nyilvántartása), elszámolással kapcsolatos
feladatokat ellátása, stb.
A közfoglalkoztatott alkalmazása - tekintettel arra, hogy fő munkaköre a közfoglalkoztatással kapcsolatos nyilvántartások vezetése - nem oldja meg teljes mértékben az 1 fő ügykezelő hiányát, a
felelősség és a számonkérés lehetősége továbbra is nyitott marad.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a foglalkoztatást
az alábbi feltételekkel támogatja:
Foglalkoztatni kívánt létszám:
FEOR:
A program időtartama:

1 fő
4136 Iratkezelő, irattáros
a NO-04M/01/3752-1/2017 közfoglalkoztatotti hatósági szerződésben vállalt létszám feltöltése után -2017.02.28-ig

Bér és járulékai: 90% -os támogatottság (106.555 Ft bruttó bér+11% járulék=118.276 Ft/hó)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint és a hosszabb
idejű közfoglalkoztatást érintő újabb szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen.

2017. március 21.
Hegedűs Ferenc
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására
2017.03.31-i ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( III.31.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közfoglalkoztatás támogatás
hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására” tárgyában készült
előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy 90 %- os állami támogatás mellett, 1 fő közfoglalkoztatott
garantált közfoglalkoztatási bérrel 2018.02.28-ig alkalmazásra kerüljön.
A közfoglalkoztatási program önkormányzatot terhelő költség-hányadát a 2017. évi költségvetésben tervezett összegből támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést aláírja.
Határidő: 2017.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( 02.24.) KT. HATÁROZATA
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közfoglalkoztatás támogatás
hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására” tárgyában készült
előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja az újabb közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötését.
Határidő: ---Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
dr. Varga Tibor
jegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu e-mail: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta
TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő-testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés megkötéséhez kérem a Képviselőtestület engedélyét. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái alapján a Rétsági Család- és Gyermekjóléti
Központnál a kötelezően alkalmazandó személyek száma 4 fő. A negyedik fő 2017. április 1. napjától állna munkába; a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása alapján lehetőség lenne 2017. április 01. napjától foglalkoztatási támogatás
igénybevételére, az alábbi feltételek mellett:
•
•

•
•
•

a támogatás forrása a GINOP-5.1.1-15-2015 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt
munkaerő-piaci program
a támogatás időtartama 8+4 hónap lehet, azaz 8 hónap támogatás folyósítása, és 4 hónap
továbbfoglalkoztatási kötelezettség, 2017. 04.01-2018.03.31. terjedő időtartamban (amenynyiben a kérelmet a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya jóváhagyja)
70%-os bér- és bérköltség-támogatás „de minimis” (felsőfokú végzettséget igénylő munkakör esetén 180.000,- forintig; 126.000+27.720=153.720,- Ft/hó támogatási összeg)
támogatható a munkába járás költségeinek 100%-a.
a támogatás utólagos finanszírozással történik, a tárgyhót követően.

A kérelem benyújtásának határideje (2017.04.01. napjával kezdődő foglalkoztatás esetén) 2017.
március 20. napja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a hatósági
szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen.

2017. március 14.
Kovácsné Gregor Márta
intézményvezető

1 oldal a 2 oldalból

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet 22.
§ (3) bekezdés h) pontja:
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet
aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA
„A” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy bruttó 180.000,- ig, 70 %- os, a GINOP-5.1.1-15-2015 projekt
forrásából származó támogatás biztosítása mellett, 2017.04.01. napjától 1 fő kötelezően alkalmazandó személy alkalmazásra kerüljön a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központnál.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, hogy a támogatott
foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést aláírja.
Határidő: 2017.
Felelős: Kovácsné Gregor Márta
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA
„B” változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület nem támogatja a támogatott foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést
megkötését.
Határidő: ---Felelős: Kovácsné Gregor Márta

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Ingatlan használatba adási szerződés II.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal megküldte a Városi Művelődési Központ
és Könyvtár intézmény épületére, a Rákóczi út 26. szám alatti ingatlanra készített Ingatlan
használatba adási szerződés tervezetét.
Az ingatlan átvételéről dr. Gáspár Zoltán ügyvéd tárgyalt a Minisztériummal. Kolléganőm felkérte Ügyvéd urat a tervezet véleményezésére. Ügyvéd úr álláspontja a megküldött előkészítő
anyaggal kapcsolatban a következő:
„Tisztelt Megbízóm, Kedves Rita !
A”kultúrház” használatával kapcsolatos szerződés megítélésem szerint további
egyeztetést igényel.
Ezért bár elő lehet terjeszteni a testülethez, hogy megismerjék, azonban annak
elfogadását egyenlőre nem javaslom.
Üdvözlettel:
Dr. Gáspár Zoltán
ügyvéd „
Mivel folyamatosan Ügyvéd úr tárgyalt a Honvédelmi Minisztériummal, javaslom hatalmazzuk
fel őt a további tárgyalások lefolytatására is.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 22.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Ingatlan használatba adási szerződés II

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ingatlan használatba adási
szerződésről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Gáspár Zoltán ügyvédet, hogy a Rákóczi út 26. szám
alatti közös tulajdonba lévő ingatlan használatáról, majd ingyenes tulajdonba vételéről további
tárgyalásokat folytasson a Honvédelmi Minisztériummal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Konzorciumi megállapodás megkötésére
a képviselő-testület 2017. március 31.-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 humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16 támogatási
konstrukcióban előírtak alapján kérjük a képviselő-testület hozzájárulását a konzorciumi
megállapodáshoz.
A konzorciumi megállapodás megkötése azért fontos, mert a pályázat benyújtására minimum
4000 fős népesség szükséges, és ekkor nyerhetünk max. 250 mFt-ot. Rétság számára a konzorcium még a következő előnyökkel járna:
- költségvetési támogatással nem kell számolni, a pályázat 100 %-os támogatottságú,
- az önkormányzat költségvetését tehermentesítené, mivel a megvalósítandó programokhoz kérnénk pályázati forrást,
- mivel a legnagyobb részt Rétság kapná, további programszervezőket vehetne fel a konzorcium, Rétságról 2-3 főt.
- az elnyert pályázati forrást az adott település kapja, így ellenőrizhető annak felhasználása,
- a pályázatíró díját a pályázat tartalmazza.
A pályázat hátrányai:
- a konzorciumi megoldásból eredő bizonytalanságok (pl.: nem tisztázott a projektmenedzser, pénzügyi vezető szerepe, akiket egyébként a konzorcium vezetője alkalmaz,
stb.),
- a pályázat díja tisztázatlan, különösen az, hogy kell-e fizetni, ha nem nyer,
- a konzorcium nem jogképes.
A pályázat benyújtásának első határideje 2017. április 1. (A benyújtás sürgősségét a rendelkezésre álló forrás elfogyása indokolja.)
Csatolom az összes, jelenleg rendelkezésemre álló dokumentumot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 20.
Hegedűs Ferenc
polgármester

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: nincs
3. Jogszabályi háttér
- az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LCXXXIX. törvény.
4. Határozati javaslat:
A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2017. (…..) KT határozat
Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (...) Kt. határozata az EFOP1.5.3-16 – Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek című pályázaton való indulásról:
1. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a mellékelt összefoglaló alapján a pályázati kiírást
megismerte, és az indulásnak elvi, anyagi vagy egyéb akadályát nem látja.
2. Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat pályázaton való indulását, a jelzett forrásra konzorciumi pályázat benyújtását. A pályázat
elutasítása esetén a pályázatíró részére díjat (költséget) nem fizet.
3. A konzorcium összetétele:
• Konzorciumvezető:
Nagyoroszi Község Önkormányzata
• Konzorciumi tagok:
Borsosberény Község Önkormányzata
Horpács Község Önkormányzata
Pusztaberki Község Önkormányzata
Rétság Város Önkormányzata
4. Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozattal teljes körűen
felhatalmazza Gönczöl József polgármestert a pályázaton való a konzorcium képviseletére, illetve a pályázat benyújtására. A képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc
polgármester a konzorciumi szerződés aláírására.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester
Határidő a pályázat benyújtására: 2017. március 1. – 2017. április 1.
B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2017. (…..) KT határozat
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete nem kíván az EFOP-1.5.3-16 pályázat konzorciumi tagja lenni.
Határidő: azonnal
Felelős: 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

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Védőnők finanszírozásának kötelező kifizetése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 Kormány a 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében kiegészítette 43/1999. ( III.3.) Korm. rendeletének 73/L. §-át, amely garantálja a védőnők béremelésének egységes értelmezését és
kivitelezését.
A rendelet 1. § -ának az értelmezése azonban nem egyértelmű, ezért több alkalommal egyeztetés folyt az OEP-el. A tájékoztatások alapján került sor 2016 szeptemberétől a finanszírozási
díjak elszámolására. Az elszámolás teljesítményalapon történt, melynek havi elszámolására az
OEP három módszert javasolt. Mi a tényleges adatok alapján történő havi változóbérként történő kifizetést választottuk.
A jogszabállyal kapcsolatban a NEAK állásfoglalást kért, mely megérkezését követően módosította a szakmai véleményét a védőnői többletjuttatással kapcsolatba. E szerint nem
kell alkalmazni a teljesítmény díjazás módszerét, hanem a tárgy havi védőnői finanszírozásból
le kell vonni a 2016. július havi finanszírozást és a különbség képezi a SZOCHO-val növelt
tárgyhavi védőnői juttatás összegét.
A korrekciók elvégzését követően az alábbi különbözetek jelentkeztek a dolgozók javára:
2016.
szeptember
október
november
december

I körzet
21398
21460
21415
21441

II körzet
17923
17929
17937
17959

20511

16857

2017.
január

2016. szeptemberig alkalmazott területi pótlék számítás és fix díj együttes összege fedezi a
jelenlegi számítás közötti különbséget (havi 1.000 Ft magassága). Jelentős eltérés a 2016.
szeptemberétől indokolt rendezni a dolgozók felé.
Figyelembe véve a korábbi intézkedés alapján kifizetett Br 15.720 Ft/hó/fő összeget, valamint a
jelen számításban bemutatott dolgozónak járó juttatást a védőnők központi bérnövekménye
2016-ban.
1 oldal a 4 oldalból

Védőnők finanszírozásának kötelező kifizetése

2016.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

2017. március 31-i ülésére

I körzet
36961
36961
36961
36961
36961
36961
36961
36961
59371
59371
59371
59371

II körzet
33516
33516
33516
33516
33516
33516
33516
33516
52287
52287
52287
52287

A kormányrendelet felülvizsgálatát követően a védőnők állami szintű béremelésének 2016. évhatása I. körzet esetében 45,84% II körzet esetében 35,1% az egyszeri kifizetés nélkül. Az egyszeri kifizetés 2016. évben bruttó 330.000 Ft volt a két dolgozó részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a védőnői finanszírozás ügyében készített előterjeszt megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 21.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

362/2013. (X.11.) Korrm. rendelet ( az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet módosításáról)
40/2014. (II.24.) Korm. rendelet rendelkezése alapján 82/2014. (IV.18.) számú KT határozata
274/2015. ((XII.18.) számú KT határozat
160/2016. (VII.12.) számú KT határozat (Önkormányzati kompenzáció lehetősége)
240/2016. (X.28.) számú határozata

3. Jogszabályi háttér:
•
•

258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
2

Védőnők finanszírozásának kötelező kifizetése

2017. március 31-i ülésére

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet a következő 76/L. §sal egészül ki:
„76/L. § (1) A védőnői szolgáltató a 2016. szeptember hónapra és a 2016. július hónapra
járó finanszírozási díjak különbözetének összegét - ide nem értve a 2016. január 1-je és
2016. augusztus 31-e közötti időszakra az OEP által visszamenőleg, az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.)
Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően utalványozott összeget köteles a szolgáltatónál védőnői szolgálatot ellátó védőnők havi díjazásának - a 2016. július havi díjazásuk
arányában történő - megemelésére fordítani, első alkalommal a 2016. szeptember hónapra járó díjazással egyidejűleg.
(2) A védőnői szolgáltató a 2016. január 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti időszakra
az OEP által visszamenőleg, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően
utalványozott összeget köteles - a 2016. július havi díjazásuk arányában - a szolgáltatónál védőnői szolgálatot ellátó védőnők egyszeri kiegészítő díjazására fordítani, amit legkésőbb a 2016. szeptember hónapra járó díjazással egyidejűleg kell kifizetni a védőnők
részére.”
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
•

•

•

A 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletet módosító 224/2016. (VII.28.) Korm. rendelet szerint
az OEP leutalt Rétság Város Önkormányzatának 2016. január 1. és július 31. közötti
időszakra egyszeri visszamenőlegesen a védőnői szolgálat részére kifizetendő 419.100
Ft-ot.
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet
21. § (10)177 Az egy pontra megállapított díj összege a védőnői ellátásra rendelkezésre
álló előirányzatnak az ellátandók összesített pontszámával történő osztásával havonta
kerül kiszámításra azzal, hogy az előirányzatból előzőleg le kell vonni a (11) bekezdés
szerinti díjazáshoz szükséges összeget. Az egy pontra megállapított díj összege legfeljebb 500 Ft lehet.
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet
76/E. § (2) A 14. § (4a) és (4b) bekezdése, a 21. § (4) és (11) bekezdése, a 76/A. §
(3) és (4) bekezdése, valamint a 76/D. § (3) és (4) bekezdése szerint a szakdolgozót
közvetlenül megillető díjazás a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.

•

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
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Védőnők finanszírozásának kötelező kifizetése

2017. március 31-i ülésére

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnők finanszírozásának
kötelező kifizetésére készített előterjesztést és azt tudomásul veszi. A visszamenőlegesen fizetendő 200.961 Ft juttatás kifizetéséről intézkedni kell.
A védőnői többletjuttatás összegét a 2017. évi költségvetésben át kell vezetni.

Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor s.k.
jegyző
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Alapadatok

Jogszabály alapján ennyi jár
2013. no

1.kör

2. kör össz.

változób változób
pontért ér alap ér alap
ék
1.
2.

1. védőnő

Bruttó

Járulék

2. védőnő

Bruttó

2013.
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

526
526
526
526
526
526

484
484
484
484
484
484

1010
1010
1010
1010
1010
1010

315,24
316,07
316,06
316,57
332,19
331,67

165816
166251
166245
166516
174730
174456

152576
152976
152971
153220
160779
160526

15800
15800

6479
6479

1749
1749

5962
5962

2014.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508
508

487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487
487

995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995
995

338,06
337,26
371,14
370,81
370,66
370,56
370,66
370,41
371,1
370,25
371,28
370,5

171737
171327
188539
188372
188294
188244
188293
188170
188519
188088
188611
188212

164637
164245
180745
180585
180510
180463
180509
180392
180726
180312
180814
180432

15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800

6352
6352
6352
6352
6352
6352
6352
6352
6352
6352
6352
6352

1715
1715
1715
1715
1715
1715
1715
1715
1715
1715
1715
1715

2015.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517
517

457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457

974
974
974
974
974
974
974
974
974
974
974
974

375,38
375,06
375,06
374,95
374,15
374,08
374,75
374,08
374,75
374,55
374,02
374,96

194072
193907
193907
193849
193435
193397
193745
193397
193745
193640
193367
193853

171549
171403
171403
171352
170986
170953
171260
170953
171260
171168
170926
171356

15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800

6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604

2016.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548

459
459
459
459
459
459
459
459
459
459
459
459

1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007
1007

379
377,78
376,49
376,73
384,65
369,8
377,26
377,01
429,18
429,03
428,85
428,35

207691
207026
206318
206450
210786
202650
206736
206601
235192
235111
235009
234735

173961
173403
172810
172920
176553
169738
173161
173048
196995
196927
196842
196612

15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800
15800

2017.
január
február

595
595

489
489

1084 432,13 257116 211310
1084 430,47

15800
15800

2014. már

Járulék

1. védőnő

Bruttó

Járulék

+ Területi pótlé
2. védőnő

Bruttó

2016. szep

Járulék

1. védőnő

Bruttó

2. védőnő

Járulék

Bruttó

Bruttó I

Bruttó II. Különbözet

Járulék

I

(fix díj 2014.03.01.)

II

I

II

1610
1610

0
0
0
0
6479
6479

0
0
0
0
5962
5962

15668
15709
15708
15734
10031
10005

14417
14454
14454
14477
9230
9206

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750

6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089

1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644
1644

33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700

13548
13548
13548
13548
13548
13548
13548
13548
13548
13548

3658
3658
3658
3658
3658
3658
3658
3658
3658
3658

12988
12988
12988
12988
12988
12988
12988
12988
12988
12988

3507
3507
3507
3507
3507
3507
3507
3507
3507
3507

6352
6352
19899
19899
19899
19899
19899
19899
19899
19899
19899
19899

6089
6089
19077
19077
19077
19077
19077
19077
19077
19077
19077
19077

9875
9837
-2085
-2101
-2108
-2113
-2108
-2120
-2087
-2127
-2078
-2116

9467
9430
-1999
-2014
-2021
-2025
-2021
-2032
-2000
-2040
-1992
-2028

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750

1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783
1783

5837
5837
5837
5837
5837
5837
5837
5837
5837
5837
5837
5837

1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576
1576

33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700

14085
14085
14085
14085
14085
14085
14085
14085
14085
14085
14085
14085

3803
3803
3803
3803
3803
3803
3803
3803
3803
3803
3803
3803

12450
12450
12450
12450
12450
12450
12450
12450
12450
12450
12450
12450

3362
3362
3362
3362
3362
3362
3362
3362
3362
3362
3362
3362

20689
20689
20689
20689
20689
20689
20689
20689
20689
20689
20689
20689

18288
18288
18288
18288
18288
18288
18288
18288
18288
18288
18288
18288

-2351
-2367
-2367
-2372
-2411
-2415
-2382
-2415
-2382
-2392
-2418
-2372

-2078
-2092
-2092
-2097
-2132
-2135
-2106
-2135
-2106
-2114
-2137
-2097

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750

6770
6770
6770
6770
6770
6770
6770
6770
6770
6770
6770
6770

1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828
1828

5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671
5671

1531
1531
1531
1531
1531
1531
1531
1531
1531
1531
1531
1531

33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700
33700

14440
14440
14440
14440
14440
14440
14440
14440
14440
14440
14440
14440

3899
3899
3899
3899
3899
3899
3899
3899
3899
3899
3899
3899

12095
12095
12095
12095
12095
12095
12095
12095
12095
12095
12095
12095

3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266
3266

52300
52300
52300
52300

22410
22410
22410
22410

6051
6051
6051
6051

18771
18771
18771
18771

5068
5068
5068
5068

21211
21211
21211
21211
21211
21211
21211
21211
43621
43621
43621
43621

17766
17766
17766
17766
17766
17766
17766
17766
36537
36537
36537
36537

-1586
-1649
-1716
-1704
-1294
-2063
-1676
-1689
-21398
-21406
-21415
-21441

-1329
-1381
-1437
-1427
-1084
-1728
-1404
-1415
-17923
-17929
-17937
-17959

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750

7109
7109

1564
1564

5842
5842

1285
1285

33700
33700

15162
15162

3336
3336

12461
12461

2741
2741

52300
52300

23530
23530

5177
5177

19338
19338

4254
4254

37642 -20511
37642
797879 -109537

-16857

15750
15750
756000

15750
15750
756000

45801
45801
908692

-91424

15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750
15750

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 a februári ülésen elvi támogatását adta a XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap
városunkban történő megrendezéséhez.
Az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete hivatalos megkeresését megküldte. Levelében részletesen leírta saját vállalását, melynek költséghatása kb. 3.100
eFt.
Az önkormányzattól a következőket kéri, melyről természetesen testületi döntés szükséges:
1.) Helyszín biztosítása (áram és vízvételi lehetőséggel): az előzetes információk alapján a
rendezvényt többezer ember szokta látogatni, ezért javaslom elsődleges helyszínként a
Hunyadi ligetet. Másodlagos helyszínként javaslom a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár intézmény épületét kijelölni. A reggeli állófogadást lehetne itt megtartani, illetve
esőnapon a teljes rendezvény megtartására ez az egyetlen alkalmas épületünk.
2.) Színpad biztosítása – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendelkezik mobil színpaddal, tehát ez a kérdés megoldott.
3.) Hangosítás biztosítása – a helyi rendezvények szabadtéri hangosítására a Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendelkezik megfelelő berendezéssel. A rendezvény mérete
miatt azonban – a részletes programok ismeretében – nem kizárt, hogy nagyobb teljesítményű hangosításra lesz szükség.
4.) Hatósági engedélyek beszerzése: a részletes programterv ismeretében tudjuk beszerezni az engedélyeket.
5.) Sztárfellépők biztosítása: az önkormányzat dönti el, hogy hány sztárfellépő költségét vállalja valamint a fellépők köre is önkormányzati döntés.
6.) Mobil WC-k beszerzése
7.) Éjszakai őrzés, forgalomirányítás: a javaslat tartalmazza a Polgárőrség bevonását. Eddigi rendezvényeinken az Egyesület aktíván részt vett, most is kérem segítségüket.
8.) Ingyenes rendezvénylátogatás és parkolás lehetőség biztosítása: véleményem szerint
ez nem lehet vita tárgya.

További döntést igénylő kérdések:
9.) A szervező szervezet kiválasztása: alternatíva lehet a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár, vagy a Negyedszázad Fesztiválhoz hasonlóan az önkormányzat.
1 oldal a 3 oldalból

XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése

10.)

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

Szervező Bizottság tagjainak kijelölése az önkormányzati körből

A felsoroltakon kívül még számos részletet ki kell dolgozni, de azt már a Szervező Bizottságra
bíznám.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 09.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a XXVI. Vadásznap előkészítéséről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület
- a rendezvény helyszínéül a …………………………………….-t jelöli ki,
- szervező szervezetnek Rétság Város Önkormányzatát/ a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár Intézményt jelöli ki,
- Szervező Bizottság tagjainak
o …………………………………………..
o …………………………………………..
o ………………………………………….. választja meg.
A Szervező Bizottság köteles a részletes forgatókönyvet egyeztetni a társszervezővel, továbbá
2017. május 19-ig programtervezetet és költségigényt készíteni és a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Határidő: azonnal, majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
2

XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény újabb kötelezettséget ír elő az önkormányzatok részére.
Legkésőbb 2017. október 1. napig rendeletet kell alkotni a településképről. Ehhez szükséges a
Településképi arculati kézikönyv elkészíttetése is.
A dokumentum elkészítésére érkeznek felajánlások. Tekintettel arra, hogy folyamatban van a
Rendezési Tervünk felülvizsgálata javaslom, hogy a tervezőt (Kovaterv Kft.) kérjük fel a dokumentáció elkészítésére. Javaslom, kérjünk árajánlatot és szerződéstervezetet a Kovaterv Kft-től.
Az ismeretek a kézikönyv elkészítésével folyamatosan bővülnek. Jelenleg van egy olyan kormányzati elképzelés, hogy a településeknek többletforrást biztosítanak a kézikönyv elkészítésére. Ez az információ is változhat.
A Kormány honlapján megtalálható a kézikönyv minta egy nem létező település adataival. Tájékoztatáskép a mintát – tekintettel jelentős terjedelmére - elektronikusan juttatjuk el minden képviselő és bizottsági tag részére.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 21.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Megbízási szerződés jóváhagyása II.

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:
1. részben és a mellékletekben részletesen bemutatva.

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének kötelezettségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a dokumentációt a Kovaterv Kft-vel kívánja elkészíttetni. A munkák elvégzésére a Kovaterv Kft-től árajánlatot és szerződés-tervezetet kell kérni.

Határidő: 2017. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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MAGYARSZÉPHELY
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
2017.

szakmai előkészítő anyag 1.0

Tisztelt Polgármesterek!
Tisztelt Érdeklődők!
Kedves Kollégák!
Jelen Arculati Kézikönyv minta elsődleges célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtását
segítse, szakmailag támogassa.
Tekintettel arra, hogy az Arculati Kézikönyv a jogi szabályozás és szakmai szándékaink szerint is a települések legbelsőbb saját
ügye, figyeltünk arra, hogy ne egy konkrét, valós települést állítsunk példaként az érdeklődők és a szakmagyakorlók elé
mintaként. Magyarszéphely egy fiktív település, egy olyan szintetizáló, virtuális hely, amin be tudjuk mutatni, hogy miként lehet
megragadni a településeken jellemző egy-egy kérdéskört. Magyarszéphely Arculati Kézikönyv mintáját folyamatosan fejlesztjük az
érkező visszajelzések alapján, ezért kérem, javaslataikat, észrevételeiket feltétlenül küldjék meg a telepulesugy@me.gov.hu email címre.
Az Arculati Kézikönyvek készítéséhez sok sikert és jó hangulatú, élményekben gazdag munkát kívánok!

Üdvözlettel:
Füleky Zsolt
helyettes államtitkár

MAGYARSZÉPHELY
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
2017.

címer

szakmai előkészítő anyag 1.0

TARTALOMJEGYZÉK
1. Bevezetés
2. Magyarszéphely bemutatása
általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó területek Magyarszéphelyen
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
Történeti településrész
Átalakuló, új településrész
Zártsorú beépítésű településrész
Beépítésre nem szánt terület
5. Ajánlások
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató:
I Történeti településrészre, az I Átalakuló, új településrészre és a I Beépítésre nem szánt területre nézve:
Telepítés
Terepalakítás
Magasság
Tetőhajlásszög
Tetőforma
Szín
Tornácok
Ajtók, ablakok
Homlokzatképzés, anyaghasználat
Részletek
Kerítések, térfalak
Kertek
közterületek településképi útmutatója:
Utcák
Közterek, közparkok, közkertek
6. Jó példák I épületek, épített részletek
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek
kialakítása
7. Jó példák I sajátos építményfajták
sajátos építményfajták, reklámnhordozók, egyéb műszaki berendezések
8. Beépítési vázlatok
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BEVEZETÉS
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Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon
sok hasonlóságot találhatunk egy zenemű és az építészet között. Az építészet
sokszínűségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága, mint egy
zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangszerek. Ugyanakkor,
ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép dallam
is, amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek
egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel egymásra, zavaros,
élhetetlen környezetet alakítanak ki.
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A kézikönyv segítség kíván lenni: a
település bemutatásával, az értékek
megismertetésével és az útmutató résszel
tárja fel az épített környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek
tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni,
ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a
település képéhez illeszkedik, azt ízléssel
viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező
jellegűnek, a céljuk nem a tervezési
szabadság megkurtítása, uniformizálása,
hanem éppen a valós értékek
megismertetése, a sokféle izgalmas
lehetőség feltárása. Az unalomig másolt,
giccses, sokszor import klónok helyett a
település karakteréhez illeszkedő
választási lehetőségek bemutatása, a nem
diktált, hanem valódi szabadság
megismertetése.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész,
hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés
kíván lenni, ahogy a település története
sem befejezett, hanem folyamatosan
továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház
születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy
kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke
lehessen rá építtetője, tervezője,
kivitelezője és a település egyaránt.
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van
környezetével, szomszédaival,
településével. Valódi gyümölcse pedig csak
annak a kapcsolatnak van, ahol a felek
egymást megismerik, szeretik és békében
élnek egymással. Igaz ez az emberi
kapcsolatoktól a zenén át egészen épített
környezetünkig.

szakmai előkészítő anyag 1.0

szakmai előkészítő anyag 1.0

MAGYARSZÉPHELY BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter

… Magyarszéphelyre szeretnék költözni, és olyan házat szeretnék, ami illik ide. De mit jelent
magyarszéphelyinek lenni?
A Homoródi-dombság keleti részén, a Csobogó-patak völgyében, a Magos-hegy déli
lábánál, a szőlő és gyümölcsös parcelláktól mozaikos táj és a nagykiterjedésű síksági
szántók találkozásánál fekszik a járás legnépesebb városa Magyarszéphely. A település
fekvése gyönyörű! A Magos-hegyet borító melegkedvelő tölgyesek a szőlőskertekig
húzódnak, festői hátteret adva a településnek. A település szerkezetét alapvetően
meghatározta a szarvasmarhatartás. Az állatok ki és behajtásának nyomát máig őrzi a
település határa felé egyre szélesedő utcák rendszere. A szőlő- és
gyümölcstermesztés a XX. század 70-es éveiben visszaszorult, de a családi házak
kiskertjeiben máig megmaradtak a szőlősorok, az épületek előtt pedig kedveltek a
gyümölcsfák. A XX. század elején a településen a a közterületeken a hárs terjedt el. A
gazdaságos földhasználathoz illeszkedő beépítés volt jellemző a déli majorságokban. A
szőlőkben megbújó pincék építőköveit a bazalthegy szolgáltatta. A dombtetőről szép
kilátás nyílik a falura. Az eltérő karakterű településrészeken más és más építészet
jelenik meg, az egymásra figyelő házak sokasága azonban békésen megfér egymással.
Természetes dolog, hogy nálunk is vannak olyan házak, amelyek nem igazán illenek a
településképbe. Ilyen épületek általában akkor születnek, amikor építtetőik
mindenképpen szeretnék megkülönböztetni magukat környezetüktől. Érthető, ha a
sokszor túlgondolt, bonyolult formákból vagy össze nem illő anyagokból összerakott,
vagy túlzó méretű házak, zsúfolt kertek előtt fejcsóválva sétálnak el a helyiek.
Községünk lakóinak száma jelenleg meghaladja az 1600 főt, és további emelkedő
tendenciát mutat. A település tiszta, rendezett, gondozott, az infrastruktúra teljes körű.
Az óvodai nevelés, iskolai oktatás, az egészségügyi ellátás szervezett. A Művelődési
ház és a Könyvtár mellett a sportélet is jelentős.
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Magyarszéphelyen a Kossuth Lajos út, mint
a település főutcája és a vele
párhuzamosan futó Maros utca hangulata
hasonló: hosszúkás, szalagszerű telkeken
sűrűn egymás mellett állnak a lakóházak.
Az épületeket rendre az ÉNY-i telekhatárra
szorítva építették, így remek, DK-i tájolású
oldalkertre nyílhattak a házak ablakai,
tornácai. A legutóbbi időszakokban két
területen, a Fót felőli új, déli telepen illetve
a temetőtől induló Napsugár utca mentén a
telkeket úgy alakította ki a település, hogy
már nem csak telekhatárra szorított,
hanem úgynevezett „szabadon álló”
beépítés is megvalósítható. A
következőkben először bemutatunk egy
válogatást azokból az épületekből, amelyek
sajátos értéküknél fogva már hosszabb
ideje Magyarszéphely identitását erősítik. A
Magyarszéphely egyes részeire vonatkozó
építészeti előírások szem előtt tartásával
elérhető, hogy az új építésű házak ne
idegenként, hanem ismerősként jelenjenek
meg a többi ház között, így segítsék
Magyarszéphely karakterének őrzését, és
tovább formálják azt. A legutóbbi időkben
épült sikeres példák illusztrálják, milyen
megoldások segíthetik az előbbiekben
megfogalmazott vágy megvalósulását.
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ÖRÖKSÉGÜNK

a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki,
táji és természeti értékek, településképi jellemzők

Magyarszéphely természeti adottságai,
történelmének sokszínűsége,
különböző nemzetiségű lakóinak együtt
élése adja azt az identitást, ami
épületei, közterületei szintjén is
kifejeződik.
A Kálvária-domb Magyarszéphely
központjában magasodik, melynek
kiemelt szerepét 2011-ig a sváb
lakosok által 1856-ban emelt három kő
kereszt jelölte. A 2011-ben megindult
feltárás során egy 11,5 méter széles és
2,5 méter hosszú, keleti tájolású,
egyhajós középkori templom alapfalai
kerültek felszínre. Az előkerült falak és
épületdarabok tanúsága szerint az
épület több építési periódus során
nyerte el végleges formáját, mely a 13.
századra tehető. Az ebből az
időszakból származó, napjainkban is
épen található hazai templomok
jellemző arányrendszerét felhasználva
kerültek megalkotásra a távlati képek
és tömegvázlatok. Az így rekonstruált
templom tekintélyes méreteit látva
nem lehet kétségünk afelől, hogy a
Kálvária-domb évszázadokon keresztül
Magyarszéphely szakrális központja
volt, és remélhetőleg újra elnyeri méltó
helyét a település lakóinak életében.
A településen nem található országos
védettségű műemlék.
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A Magos-domb alatt álló Szent Gábriel
arkangyal Szerb ortodox templom 1752ben épült, az első, Szent György
tiszteletére emelt, fából készült szerb
templom helyett. A barokk stílusú
templom műemléki védelem alatt áll,
copf stílusú ikonosztáza 1905-ben
készült, régi részletek felhasználásával. A
legújabb vizsgálatok alapján
valószínűsíthető, hogy az ikonok sorát a
nagyhírű ikonfestő, Teodor Kracsun
iskoláján belül működő, bolgár
származású Toma Visanov festette.

A Csobogó-patak fut végig a település központjában található Polgármesteri Hivatal
épülete mellett, mely kiváló példa a régi és az új együttélésének megvalósulására. Az
1900-as évek elején épült volt községháza épületét annak arányaira, jellemző,
végigfutó téglaburkolatára válaszolva egészíti ki, folytatja a mai kor anyagaival a
felújított épületrész. A Petőfi tér kiszélesedésének vonalában, a Polgármesteri Hivatal
épületének új bejáratával szemben, a kereszteződésben áll az a klasszicista kereszt,
amit az egykor elbontott, fából készült szerb templom emlékére emeltek 1841-ben.
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A Duna-ág ölelésében
található a Kis-sziget, melynek
különleges atmoszféráját - ártéri
mivolta miatt is - hordozzák az ott
épült nyaralóházak.
A helyi védettség alatt álló modern
nyaraló 1936-ban épült,
lapostetős, három-három beton
pilléren emelkedő, négyzetes alaprajzú
épület, mely példává vált a későbbi
építkezésekkor a szigeten.

Magyarszéphelyen járva olyan
különlegességekre bukkanhatunk,
mint a Arany János utcában álló, 1912ben épült, helyi védettség alatt álló
lakóház. Szimmetrikus
tömegformálása, klasszicizáló
stílusban épült, utcai homlokzata, íves
tornácképzése, jól megválasztott
színezése védett értéket képvisel.
Az épület hátsó tömege későbbi
hozzáépítés eredménye.

A József Attila utcán, az 1900-as évek
elején épült hagyományos értékeket
képviselő lakóház oromzati fa díszeivel,
osztott ablakaival, meghatározó,
mégis visszafogott színeivel
kiemelkedik a környező épületek közül.
Tömegének arányaival, harmonikus,
egyszerű, mégis díszes megjelenésével
megidézi Magyarszéphely történeti
településrészének hangulatát. A ház
helyi védettséget élvez.
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Magyarszéphely természeti értékekben
gazdag település. Ennek köszönhetjük a
település környezetének különleges
tájképi adottságait. A Magos-csúcs
országos jelentőségű védett természeti
területen, a Magoshegyi
Természetvédelmi Terület területén
helyezkedik el, híres különös
sziklakibúvásairól. A természetvédelmi
területen, ha tudjuk mikor és hová
menjünk, találkozhatunk többek között a
csak e településen fellelhető hegyi
tulipán (Tulipamontanamagyaryensis)
színpompás képviselőivel is. A két
háború közötti „faragott kép” kultusz
kedvelt eleme volt e tulipánfaj, a
település címerébe is bekerült.

Településünkön található a Csobogópatak forrása, aminek tudományos
kutatása éppen folyamatban van. A
patak végigfut a településen, felfűzve az
egyes részeket.

Magyarszéphely történeti kertje a
Magyary kastélykert, amely a XIX.
században épült tájképi történeti kert.
Jelentős értéke a tó, amelyet a Csobogópatak táplál, és lágy vonalvezetése a
kert egészét összefogja. A hídon
átvezető széles sétány a kert
középtengelyét adva az egykori grófi
kastélyhoz vezet. Változatos növényzete
gazdag állatvilágnak ad otthont,
hangulatos és népszerű pihenőhely. A
kert sajátsága a századfordulós
rózsakert, amelynek rózsafajtái nagy
hatással voltak a történeti településrész
növényalkalmazására.
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A Déli Puszta a település déli részét
meghatározó történeti táj, amely a
szarvasmarha legeltetés nyomait máig
őrzi. A végtelenség érzése, a nagy terek
igénye a település identitását alapvetően
határozza meg.

A település északi részén a
hagyományos művelésű szőlőtermő táj
a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területek övezetében fekszik,
itt található a harmadik legnagyobb
területi kiterjedésben a régi magyar
Sárfehér szőlőfajta. A hegyoldalba vájt
pincék szorosan sorakoznak egymás
mellett.

A helyi közösség és a Magoshegyi
Egyetem közösen 31 egyedi tájértéket
mért fel, amelyek közül kultúrtörténeti
egyedi tájértékek kategóriában a
pincedűlői pincesoron kívül a Csobogópatak Vámszedő hídja érdemel említést,
amely a közeli kőfejtőből származó
terméskő gondos megmunkálásának
mesterműve. A település déli határában
található vasútállomás kertjében
évszázados kocsányos tölgyfa vet
árnyékot, amely az önkormányzati
archívum szerint a vasútállomás alapkőletétkor lett ültetve
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A történeti településrészen, ahol történetileg kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, javasolt az utcára merőleges
tetőgerinc és a közvetlen környezetben jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. Ez jellemzően 25-35 fok közötti. Azért is érdemes
ilyen tetőt alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét, illetve gazdaságosan kihasználható geometriájú
tetőtér alakul ki, valamit a déli tetőfelületre esetlegesen épített napelemek a lehető leghatékonyabban tudnak működni. A
településkép egységességét őrizni segít, ha a ház oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt tetővel. Utcával párhuzamos
gerincű utcai szárnyat csak ott érdemes építeni, ahol a környező épületek már ilyenek. Keresztbe beforduló belső épületszárnyat
csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre. A kertes
házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. A telkünk rendben tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő
épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt tervezve alakulnak ki. Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél
érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni,
építeni. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes
átgondolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb,
levegősebb lesz a kertünk, és szabadon élvezhetjük a magyarszéphelyi dombos táj egybefüggő látványát.
A történeti településrészt területi építészeti örökség védelmére javasolt területként szükséges kezelni.
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ÁTALAKULÓ ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
A területen régi, esetleg összevont, vagy
újonnan kialakított telkeken jellemzően
szabadon álló beépítést kell alkalmaznunk.
Az utcára merőleges fő-tetőgerinc itt is jó
megoldás. A tető hajlásszögének 25-35 fok
közöttit érdemes választani. Így nem
árnyékoljuk le a saját és szomszédunk
kertjét, gazdaságosan kihasználható
geometriájú tetőtér alakul ki, valamit a déli
tetőfelületre épített napelemek a lehető
leghatékonyabban tudnak működni. A
településkép egységességét őrizni segít, ha
a ház oromzattal fordul az utca felé, és
nem kontyolt tetővel. Keresztbe beforduló
épületszárnyat csak kellően széles telek
esetén érdemes alkalmazni, ott is
meggondolással: ne vágja ketté a kertet
első és hátsó kertre. A kertes házak
elengedhetetlen kelléke a megfelelő
méretű tároló. A telkünk rendben tartása
könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő
épületrészek a főépülettel összhangban,
azzal együtt tervezve alakulnak ki. Ugyanez
igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél
érdemes a környezet szép példáit
megfigyelni, azok nyomán mai
módszerekkel, friss hangulatú, de
illeszkedő kerítést tervezni, építeni. A
teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés
kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések
rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni
anyagukat, zártságukat. A nyitottabb,
átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi
kapcsolatokat segíti, de naposabb,
levegősebb lesz a kertünk és szabadon
élvezhetjük a magyarszéphelyi dombos táj
egybefüggő látványát. A szabadon álló
beépítés előnye, hogy a házunkat minden
oldalról a saját kertünk veszi körül, így
minden irányba szabad ablakot nyitni.
Éljünk vele, nyissunk megfelelő méretű
ablakokat a kertünkre! Ne habozzunk
teraszokat építeni, azokra széles
teraszajtókat nyitni! Ha belső tereinket
kitárjuk a kert felé, akkor úgy érezhetjük,
hogy a kert is a lakás része!
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A hagyományos tornác élményét ennél a beépítésnél fedett terasz formájában idézhetjük meg. Ez az átmeneti, „félig kint-félig
bent” tér kiválóan használható az év szinte minden szakában. Lehetőségeinkhez mérten alkalmazzunk nagy ablakfelületeket. A
világos, jól szellőztethető lakás egészséges, jó hangulatú, friss. A fedett terasz itt is segítségünkre van: nyáron árnyékolja a tűző
napot, télen viszont beengedi a laposabban érkező napsugarakat. Tetőtérbeépítés alkalmazása esetén fokozottan ügyeljünk a
tetőfelületeink megfelelő hőszigetelésére, ablakaink fokozott árnyékolására. A leghatékonyabb napvédelmet lombos fáinktól
várhatjuk, okos telepítéssel nem csak hangulatos lesz a kertünk, de megvédjük falainkat, ablakainkat, tetőfelületünket a nyári
túlmelegedéstől.
Az átalakuló, új településrészeket általános besorolású területként szükséges kezelni.
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ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ TELEPÜLÉSRÉSZ
A már említett zártsorú beépítésű településrész Magyarszéphely különlegessége. Kis
területen található, de jellegében nagyon eltérő képet mutat a másik két települési
karakterhez képest. Az épületek mind tömegformálásukban, mind
anyaghasználatukban egységes képet mutatnak, modern stílust idézve.
A zártsorú beépítéses településrészeket általános besorolású területként szükséges
kezelni.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
Magyarszéphely tájképvédelmi
jelentőségű területe a beépítésre nem
szánt területen lévő Pincesor, a Magyary
birtok a Grófi Dűlővel és a kápolnával,
valamint a kastélytól hozzá vezető
fasorral, a Magoshegyi Természetvédelmi
Terület, valamint a Déli Puszta. Az e
területeken kialakult tájhasználat
szervesen kapcsolódik a település
történetéhez, közrejátszik a helyiek
identitásának kialakulásában és
erősítésében.
A tájképvédelmi jelentőségű területeket
meghatározó területként szükséges
kezelni.
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5

a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban
abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem
mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz,
ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a
fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket.
Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk
úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.

TELEPÍTÉS A történeti
településrészen a családi házak
TELEPÍTÉS

telepítése oldalhatáron álló, a telken

belüli elhelyezkedése az utcára
TELEPÍTÉS
A történeti
A történeti településrészen
a családi
házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli
merőleges rendszerű.
településrészen
a családi házak
elhelyezkedése az utcára
merőleges rendszerű.
A nem utcára merőlegesen telepített,
TELEPÍTÉS
indokolatlanul, nagytelepítése
mértékbenoldalhatáron
hátrahúzott családi
ház építése nem javasolt. A családi
álló, a telken
A történeti településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges
házak
a telek oldalhatárán
állnak, a ház mögött
növényzettel határolva kialakítható a
belüli elhelyezkedése
az utcára
rendszerű.
védett kert.
merőleges rendszerű.
A nem utcával merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt.
TELEPÍTÉS
történeti
A családi házak a telek
oldalhatáránAállnak,
a ház mögött növényzettel határolva kialakítható a védett kert.

településrészen a családi házak
telepítése oldalhatáron álló, a telken
belüli elhelyezkedése az utcára
merőleges rendszerű.

A nem utcával merőlegesen

indokolatlanul nagy mértékb

hátrahúzott családi ház épít

javasolt.
A nem utcával merőlegesen

indokolatlanul nagy mértékb
A csabai családi házak a te
hátrahúzott családi ház építé
oldalhatárán állnak, a ház m
javasolt.
növényzettel határolva kiala

védett kert.
A csabai családi házak a tele
A nem állnak,
utcávala meről
oldalhatárán
ház m

indokolatlanul
m
növényzettel
határolvanagy
kialak
családi h
védetthátrahúzott
kert.
javasolt.

A csabai családi ház

oldalhatárán állnak, a

növényzettel határolv
védett kert.

Az utcavonalra merőlegesen
telepített családi házak Csomád történeti településrészén.
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házak tetőhajlásszöge azonos.

25°
MAGASSÁG
Magyarszéphely történeti
településrészén a családi házak
magassága közel azonos.

55°

A meglévő é
A meglévő épületek közé
házaknak h
házaknak hasonló tetőha
épülniük mi
kell épülniük mint környe
házak nem
magas illetvetve túl alacs
történeti tele
hajlásszögű tetővel rend
utcaképébe
épületek nem illeszkedne
index

CSOMÁD - TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük, mint környezetük. A túl magas
házak nem illeszkednek Magyarszéphely
történeti településrészének utcaképébe.

MAGASSÁG Csomád történeti
településrészén a családi házak
magassága közel azonos.

40°

TETŐHAJLÁSSZÖG Csomád

történeti településrészén
26.

történeti településrészén a családi

Hasonló tetőhajlásszögű családi házak Csomád történeti településrészén.

utcaképébe.

házak tetőhajlásszöge azonos.
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25°

TETŐHAJLÁSSZÖG
Magyarszéphely
történeti településrészén
TETŐHAJLÁSSZÖG
a családiCsomád
házak tetőhajlásszöge
közel
történeti településrészén
a
azonos. családi házak tetőhajlásszöge közel
azonos.

55°

A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük,

A meglévő

házaknak h

mint környezetüknek. A túl magas illetve
A meglévő
épületek
közérendelkező
épülő új hátúl alacsony
hajlásszögű
tetővel
zaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell
épületek nem illeszkednek Magyarszéphely
épülniük, mint környezetüknek. A túl
történeti településrészének utcaképébe.
magas illetve túl alacsony hajlásszögű
tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek Csomád történeti településrészének utcaképébe.

kell épülniü

magas illet

40°

hajlásszög

épületek n

történeti te

utcaképéb

Hasonló tetőhajlásszögű családi házak Csomád történeti településrészén.

as
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TETŐFORMA A településrészen lévő

TETŐFORMA

családi házak tetőformája egyszerű. Új
házak építésénél a szomszédok

A településrészen lévő családi házak
tetőformája egyszerű. Új házak
TETŐFORMA
építésénél a szomszédok figyelembe

figyelembe vételével kell illeszkedni.
TETŐFORMA A településrészen lévő
családi házak tetőformája egyszerű. Új
házak építésénél a szomszédok

A településrészen lévő családi házak
vételével kell illeszkedni.
tetőformája egyszerű. Új házak
építésénél a szomszédok figyelembe
vételével kell illeszkedni.
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ANYAGHASZNÁLAT
(SZÍNEK)
Amennyiben
az építési telek
kürül
sátortetős épületek állnak, úgy oda ne

Magyarszéphely
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fémlemez fedések és burkolatok.
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KERÍTÉS Csomád történeti részein az
KERÍTÉS Csomád
történeti
részein
az
KERÍTÉS
Csomád
történeti
részein
áttört kerítések
kívánatosak,
tömör
ésaz
áttört kerítések
kívánatosak,
tömör
és
áttört
kerítésekmegoldások
kívánatosak,
tömör és
nem
átlátható
nem
nem átláthatónem
megoldások
nem
átlátható
megoldások
nem
elfogadhatóak.
KERÍTÉS
elfogadhatóak.elfogadhatóak.
Csomád történeti részein az áttört
KERÍTÉS
kerítések kívánatosak, tömör és nem
átlátható megoldások nem elfogadMagyarszéphely történeti részein az áttört
hatóak.

kerítések kívánatosak, tömör és nem
átlátható megoldások nem elfogadhatóak.

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból
Természetes határ, kerítés növényelválasztásból

Természetes
határ, kerítés növényelválasztásból
Természetes határ,
kerítés növényelválasztásból.

Áttört
kerítések való
nádszövettel
valómegfelelő.
zárása nem megfelelő.
Teljesen áttört,
drótfonatos kerítés.
Áttört kerítések
nádszövettel
zárása nem
Teljesen áttört, drótfonatos
kerítés.

Áttört kerítésekÁttört
nádszövettel
valónádszövettel
zárása nem megfelelő.
Teljesen áttört, drótfonatos
kerítés.drótfonatos kerítés.
kerítések
való zárása nem megfelelő.
Teljesen áttört,

A falszerű áttörés mentes kerítések nem elfogadhatóak.

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel.
A falszerű áttörés mentes kerítések nem elfogadhatóak.
Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört réssze

A falszerű
áttörés mentes
kerítések nem elfogadhatóak.
kerítés
1/3-adáttört
lábazat
és 2/3-ad áttört résszel.
A falszerű áttörés
mentes kerítések
nem elfogadhatóak.
Oszlopos kerítés Oszlopos
1/3-ad lábazat
és 2/3-ad
résszel.
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen
felismerhető, jellegzetes eleme az
oldalsó oszlopos tornác. Ékes példái
Magyarszéphelyen is jól
megfigyelhetőek. Ezek az átmeneti „külsőbelső” terek készülhetnek az
épület anyagából, de akár fából is, mint
azt a falumúzeum is jól példázza. A
tornác kialakítására, elhelyezkedésére is
számos, részleteiben eltérő megoldás
lehetséges. Az arányos, tornácos
épületek sora karakteres utcaképet
mutat, mely erősíti a település egységes
arculatát és identitását. Új épület
tornáckialakításával és újszerű
átgondolásával tovább vihetjük e
hagyományt új otthonunkba.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a
nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé,
ezért nem mindegy, milyen módon tesszük
ezt. A három megkülönböztetett
településkarakter nyílászáróiban is eltérő
képet mutat, mely sajátosság megőrzése a
mi feladatunk is. A hagyományos
nyíláskialakítás a történeti településrészen
jól megfigyelhető: két szárnyú,
jellegzetesen két vagy három osztatú
ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus
kialakítással. A történeti településrészen
hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő
ablakokat figyelhetünk meg. Új ház
építésekor érdemes körüljárni a környéket,
és ihletet meríteni, hogy az otthonunk
minél jobban bele tudjon simulni
környezetébe, ezzel is gazdagítva az
utcaképet.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületeink burkolása, vakolatának
színezése, megmunkálása mindig is
kedvelt tulajdonosi eszköz volt
településünkön. Használjuk bátran, de
figyeljünk a végső összképre! A
túldíszített, túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és utána inkább
zavaróan hat a nyugodt, tiszta
településképben. A jól megválasztott
burkolat - mint például a fotón látható
természetes kőburkolatt - nem csak a
hangulatot, hanem az épület védelmét is
szolgálja.

Magyarszéphelyen több helyütt fellelhető
a népi építészetre jellemző díszített
oromzat. A zöld színű fa felületek a
visszafogott színű falfestéssel és gipsz
díszekkel esztétikus megjelenést
kölcsönöznek az épületnek.
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RÉSZLETEK
Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó
élményanyagot kínálnak. Évről évre, évszakról évszakra más képet
mutatnak. A növények az épületen egyrészt hangulatteremtő,
díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az
energiatudatos életmódnak –árnyékolnak!

Milyen különleges kaland ennek a képnek felfedezni a rétegeit! Színek – kétféle
sárga és zöld. Árnyékok – az eresz, a téglaburkolat fugái, a járda osztásköze, a
fűszálak! Tapintás – a tégla sima érdessége, a bütykök megfoghatósága, a járda
biztonsága, a fű selymessége!

Milyen különleges kaland ennek a képnek felfedezni a rétegeit! Színek –
kétféle sárga és zöld. Árnyékok – az eresz, a téglaburkolat fugái, a járda
osztásköze, a fűszálak! Tapintás – a tégla sima érdessége, a bütykök
megfoghatósága, a járda biztonsága, a fű selymessége!

Milyen különleges kaland ennek a képnek
felfedezni a rétegeit! Színek - kétféle sárga
és zöld. Árnyékok - az eresz, a téglaburkolat
fugái, a járda osztásköze, a fűszálak!
Tapintás - a tégla sima érdessége, a bütykök
megfoghatósága, a járda biztonsága, a fű
selymessége!

A múlt század elejét idéző felújított, gyakran már nem működő kutak
megteremtik
Magyarszéphelyen
azszépen
időbeni folytonosság érzetét, és
Az egyszerű,
de igényes, jól kitalált,
megépített részletek gazdagítják
gyöngyszemekként
díszítik
a
település
utcáit.
épületeinket, büszkévé tesznek minket. Egyegy burkolat, eresz, tetőcsatlakozás,
párkányrészlet ilyen minőségben elkészítve
díszítőelemként is működik, további, öncélú
díszítés már nem kívánkozik az épületre.
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KERÍTÉSEK
A régi házak részleteit öröm megfigyelni!
Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak,
formakincsük időtálló, az alkalmazott
anyag szépen öregszik. Házaink kiegészítői,
a kerítések, lámpák, árnyékolók,
postaládák, korlátok egytől egyik aktívan
alakítják a végső látható képet, hangulatot.
Akkor járunk jól, ha mindent egyforma
igényességgel, odafigyeléssel tervezünk
meg, választunk ki. A színek használata, a
változatosság gyönyörködtet, ezek
összképének gondos kitalálása
odafigyelést igényel. Ezek a részek akár
sűrűbben is cserélhetők, ha a tulajdonos
már mást szeretne (mégis túl élénk a szín)
vagy az elérhető technika lehetővé teszi
(LED-es lámpák, motoros kapu, rejtett
árnyékoló).
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A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot
a közterülettel, ugyanakkor elválasztja
azt az ingatlantól. Térfalat képez, mely
lehet tömör, ha magánéletünket
szeretnénk óvni, de lehet áttört,
átlátható is. Minden településen vannak
olyan anyagok vagy formák, amelyek
rendszeresen visszatérnek. A történeti
településrészeken jellemzően fa vagy
kovácsoltvas kerítésekkel
találkozhatunk, így jól látszódik az
előkert és az épülethomlokzat
teljessége.

A kertkapu a megérkezés, fogadás
kiemelt pontja. A kertkapu és a
gépkocsikapu kialakításakor
illeszkedjünk a kerítéshez és az
épülethez. A kapu legyen hangsúlyos,
de ne hivalkodó. Kialakításakor
mértékkel alkalmazhatunk helyi
hagyományos díszítőmintákat.
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KERTEK
Településünknek és épületeinknek
egyaránt illeniük kell abba a
környezetbe, amelyet az adott helyen az
ember és a természet közösen formált.
A történeti településrészben a tájba
illesztés során a hagyományos
településkép megőrzése az elsődleges
cél. Az épületeket csak részlegesen
takarjuk, árnyékoló fákat a déli
kitettségű falak közelében ültessünk. Az
előkertbe ültetett fák, cserjék helyének
megválasztásakor vegyük figyelembe a
ház homlokzati kialakítását,
nyílászáróinak elhelyezését. A kerti
építményeket takarjuk, hogy az épület
jobban érvényesüljön. A régi épületek
bővítése, felújítása során fokozottan
ügyeljünk a már meglévő fásszárú
növényzet megóvására. A ház
méreteinek érzetét a környező
növényzettel befolyásolhatjuk.
Szándékunk szerint magas növényzettel
csökkenthetjük, alacsony növényekkel
növelhetjük a ház méretének érzetét.

Kertünk teremti meg a kapcsolatot a
természettel; annak változása tetten
érhető benne, hiszen minden évszakban
más-más arcát mutatja. Változatos
növényalkalmazással többféle
élőlénynek biztosíthatunk életteret.
Általában a rejtettebb, intimebb hátsó
kertrész a szemlélő előtt észrevétlen
marad. Magyarszéphelyen néhány
utcából azonban mégis
megcsodálhatjuk a rendszeresen,
szeretettel gondozott hátsó kerteket,
amelyek nem csak pihenésre,
felüdülésre szolgálnak, hanem
haszonkertként gyümölcsöket,
zöldségeket is termeszthetünk bennük.
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A kert az épített környezet része,
közvetlen életterünk szabadtérre
kiterjesztett közege, amely akkor tölti be
szerepét, ha harmonikus egységet
képez az épülettel, amelyhez
kapcsolódik. A kertalakítás során az
épület és a kert stílusa, hangulata
harmóniában legyen. Elsődlegesen
tehát az épület stílusához, üzenetéhez,
közvetített érzetéhez illeszkedő
kertépítészeti megoldásokat
alkalmazzunk.

A szemlélő számára telkünk láthatóbb
része az elő,- illetve oldalkert lehet,
amely ilyen tekintetben nem csak
védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát.
Díszes, gondozott előkertünkben nem
csak saját magunk, hanem az arra
tévedők is gyönyörködhetnek; jó
benyomást kelthetünk, és nem utolsó
sorban hozzájárulunk utcánk,
településünk szép arculatához. Érdemes
olyan fajokat telepíteni, amelyek nem
csak virágukkal, hanem levelükkel,
termésükkel is díszítenek, így majdnem
egész évben színesíthetik udvarunkat.

szakmai előkészítő anyag 1.0

A kerti építmények a főépülettel azonos
építőanyagokból, vagy azzal
harmonizálva készüljenek. A pergolák,
növényrácsok, gépkocsibeállók,
kukatárolók kialakíthatók favázas
szerkezettel is, a nyílászárókkal
harmonizáló színezéssel. Fémvázas
szerkezet kialakításakor annak növénnyel
való befuttatása javasolt. A
hulladéktárolók számára a kertkaputól
balra, az épülethomlokzat vonalában
alakítsunk ki helyet, növényekkel
takarjuk. Helyezzünk el kerti padot,
ahonnan gyönyörködhetünk házunkban,
kertünkben. Az előkertben a helyi
hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet
keretező, alacsony fa léckerítés
alkalmazása elfogadható, illeszkedve az
épülethez és a kerítéshez.
Lehetőleg könnyen felújítható,
vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk. A
kevéssé használt részeken dekoratív, régi
téglából alakíthatunk ki járófelületet. A
szegélyeket azonos hangulatú anyagból
alakítsuk ki.
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A kert egyes részeit alacsonyabb,
magasabb növényfalakkal választhatjuk
el. Az előkertbe legfeljebb 1,20 m
magas cserjék és lágyszárúak
telepítése javasolt. Sövények közül a
lombhullatókat részesítsük előnyben,
magasságuk ne érje el az 1,50 m
magasságot.
Az előkertben gazdag forma- és
színvilágú növényeket ültessünk.
Bátran alkalmazzunk színes virágú
évelőket, egynyári virágokat, ügyelve az
egy időben virágzó fajok
színharmóniájára. A fák közül leginkább
a közepes méretű, laza ágállású fajokat
válasszuk. Mértékkel használjunk
tömör, sötét lombú növényeket. Az
előkert a ház közelsége miatt többnyire
igen száraz, melyet a kerttervezés
során, a növények kiválasztásnál
figyelembe kell venni.

A növényfajok megválasztása
nagymértékben járulhat hozzá a
település, településrészek
karakteréhez. Lehetőség szerint a helyi
természeti adottságokhoz és
hagyományokhoz, meglévő
növényzethez illeszkedő fajokat
válasszunk. A növények kiválasztását
meghatározza a hely, ahova ültetjük.
Figyeljük meg, mely növények érzik jól
magunkat évek óta a környező
kertekben, vagy kérjük szakember
segítségét.
A Történeti településrész előkertjeinek
jellegzetes virágzó növényei: a kerti
hortenzia (Hydrangea macrophylla), a
bokorrózsa (Rosa sp.), mályvacserje
(Hibiscus syriacus), orgona (Syringa sp.).
A kertekben a szőlő mellett elsősorban
gyümölcsfák ültetendők (elsősorban
dió, szilva, alma, körte). Kerüljük a tuják,
és egyéb tűlevelű örökzöldek
alkalmazását.

szakmai előkészítő anyag 1.0

UTCÁK

közterületek településképi útmutatója

A településkép javításához sokszor nem
szükséges nagy beavatkozás, a
rendezettség érzésének elérése már fél
siker. A közterületek megfelelő
fenntartása, a már nem használt
közterületi elemek elbontása látványos
előrelépést jelenthet. A különböző
felületek határozott szétválasztása (pl.
szegélykövek alkalmazásával) szintén
jelentős javulást eredményezhet.
Fontos odafigyelnünk a folyamatosan
átalakuló településszélek rendezésére.
A település vonalas elemei vezetik a
tekintetet, felfűzik a települést alkotó
elemeket, ezért harmonikus, egységes
kialakításuk fontos. A településen
áthaladók leginkább e vonalakon
haladva alakítják ki a településről
alkotott képüket. Külön figyelmet kell
fordítani az infrastruktúra hálózat
elemeinek kiépítésére,
nyomvonalvezetésére, felszíni és felszín
alatti elemeinek tájba illesztésére is.
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Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a
telkek és az utcák viszonyát, a település
szerkezetét, ezért fontos, hogy jól
használható, harmonikus módon
alakítsuk ki. Magyarszéphelyen a
szélesebb utcákkal rendelkező történeti
településrészen befogadó, kellemes
utcakeresztmetszetet alakíthatunk ki. A
járdák közelében alacsony cserjék
középmagas cserjefoltokkal, majd fák,
ismét cserjék, végül cserjékkel oldott
parkolóhelyek kialakítása kötheti össze
a járdát és a közutat. Törekedjünk a
térhasználatok világos
szétválasztására. Ne alkalmazzunk
gyepet az utak, parkolóhelyek
közelében, hogy elkerüljük a gyepre
parkolást.

A fasorok kiemelik a település fő
útvonalait, irányítják a tekintetet. A
fasorok kialakításakor ügyeljünk arra,
hogy a megfelelő távolságra ültessük
őket, figyelembe véve végleges
méretüket. Olyan fajokat válasszunk,
amelyek nem nőnek bele a
felsővezetékbe, egyéb
közművezetékekbe és az út fölé,
akadályozva a biztonságos közlekedést.
A jó faválasztással és ültetéssel
elkerülhető a csonkolással kialakult fák
csúnya látványa.
Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek
(víz, gáz, csatorna, elektromos áram,
telefon és internet kábel) tervezésekor
kialakításánál is gondoljunk a fák
gyökereinek helyigényére.
Magyarszéphelyen a sík, homokos
részeken az utcákon feketefenyőt,
eperfát és vadkörtét ültessünk, az
északi, domboldali részeken mandulát,
gyertyánt, juhart és hársat. Kerüljük
fasorok kialakítását élénk lombozatú
fajokból (pl. vérszilva -Prunus cerasifera
Nigra). Ne alkalmazzunk inváziós fajokat
(amerikai kőris, nyugati ostorfa stb).
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A járófelületek, burkolatok kialakítása
során a vízáteresztésre, a
javíthatóságra, tartósságra és az
akadálymentességre egyaránt
gondolnunk kell. A burkolat színében a
visszafogott, semleges színeket
válasszuk. Minden apró
burkolatrészletet meg kell tervezni, a
kerítések lábazataihoz illeszkedéstől
kezdve a zöldfelületek szegélyéig.

A járda és a közút közötti utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a
közterületek között. Magyarszéphelyen a háztulajdonosok gyakran alakítják,
gondozzák e területeket. Az egyéni megoldások során ügyeljünk arra, hogy e felületek
kapcsolatot teremtsenek az előkertekkel, és egymáshoz is illeszkedjenek, egységes
sávot képezzenek. Kerüljük a szemmagasságban takaró növényzet alkalmazását,
különösen a kereszteződésekben. Itt a gépkocsivezetők szemmagasságát is
figyelembe kell venni! 50-80 cm magas cserjéket, évelőket telepítsünk.
A fák gyökereinek megfelelő méretű burkolatlan helyet kell biztosítani a járdák,
kerítések gyökér által történő megrongálásának elkerülése érdekében.
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A víz környezetünk egyik leglátványosabb
eleme, ugyanakkor a kellemes közérzet
biztosításának alapja. Az utak, járdák
megfelelő vízelvezetése alapvető a
harmonikus településkép létrehozásához.
Ugyanakkor a csapadék hasznosítása,
megtartása nagyban megnöveli a szép
környezet kialakítását és fenntartását. A
történeti részeken az árkok fontos
településképi elemek. Az új
településrészeken alakítsunk ki ún.
esőkerteket, amelyek képesek a lehulló
csapadékot megtartani, emellett
esztétikus látványt is nyújtanak.
A zártsorú településrészen a helyhiány
miatt a föld alá helyezett csatornával
oldjuk meg a vízelvezetést.
Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók,
hidak a történelmi településrész
karakteres elemei. Egységes kialakításuk
fontos. A hagyományosan kialakult kőhíd
megoldást javasolt alkalmazni.

A vízfolyások a település legattraktívabb
elemei lehetnek. Magyarszéphelyen
központi szerepet játszik a patak.
Környezetének alakítása közös ügy is,
több közösségi szemétgyűjtés,
növényültetés valósult meg.
A vasút gyakran a hátsókertek között
húzódik, a vasúton utazók ezért gyakran
a település kedvezőtlenebb képét látják.
Ügyeljünk arra, hogy ha hátsókertünkbe a
vasútról belátni, rendezett képet
mutasson kertünk, házunk hátsó oldala,
melléképületeink. Javasolt a
hátsókertben magas sövény vagy fasor
telepítése, ami kellő takarást és némi
zajvédelmet biztosít.
A telek és a vasút közötti rész
rendezettsége szintén fontos.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
közterületek településképi útmutatója

A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez, településrészhez és a helyi közösséghez tartozásunkat a
természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken,
megjelenésük fokozottan fontos. Rendszerint ezért e teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi.
A nem megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A teresedések kialakításakor fontos
felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű
teret szükséges biztosítani a tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok
térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
Alapvető szükséglet a megfelelő térformálás. Magyarszéphely teresedésein a sík
területek tágasságának érzését és a hátteret nyújtó hegy ölelő biztonságát
együttesen érzékeltessük. A térformálásban kerüljük a hegyesszögeket, a befogadó,
átölelő térformákat részesítsük előnyben.
A hegyoldali részeinek jellegzetességei a szőlőhegy használatát segítő bazalt
támfalak, amelyeket néhol vöröskővel váltottak fel a XIX. század végén. A
teresedések kialakításakor a szintkülönbségeket ezekkel az anyagokkal oldjuk meg.
Vöröskőből bontott anyagot tudunk használni, ez erősíti a régies jelleget. Ne
használjunk nagy szintkülönbségeket, a támfalakat lépcsősen alakítsuk ki, elkerülve a
nyomasztóan nagy felületeket.
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TEREPALAKÍTÁS Csomád új
településrésze dombos, ezért a családi
házak építésénél lejtős telekre kell
TEREPALAKÍTÁS Csomád új
számítani.

AJÁNLÁSOK I ÁTALAKULÓ, ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
településrésze dombos, ezért a családi

házak
építésénél
lejtős telekre
kell
TEREPALAKÍTÁS
Csomád
új
TEREPALAKÍTÁS
a településkép
minőségi
formálására
vonatkozó
ajánlások:
építészeti
útmutató
TEREPALAKÍTÁS
Csomád új
számítani.
településrésze
ezért a dombos,
családi
Csomád új dombos,
településrésze
településrésze dombos, ezért a családi
ezért
a családilejtős
házak
építésénél
lejtős
házak
építésénél
telekre
kell
házak építésénél lejtős telekre kell
telekre kell számítani.
számítani.
számítani.

A családi ház

törekedni kell

megmozgatá
A családi ház

TEREPALAKÍTÁS
Csomád átalakuló
településrészén a
családi házak telepítése akkor

törekedni
kell
Nem
elfogadh
megmozgatá
földbevájása,

A családi házak a terepre illesztésénél
A családi házak a terepre illesztésénél
törekedni kell a lehető legkevesebb föld
törekedni kell a lehető legkevesebb föld
megmozgatására.
megmozgatására.

megfelelő ha
az utcával, a telek
Magyarszéphely
új településrésze dombos,
Csomád
a
utcafrontiátalakuló
részével
párhuzamos.
Azépítésénél
ezért atelepülésrészén
családi
házak
Nem elfogadható
az épület lejtős
földbecsaládi
házak
telepítése
akkor
épület a telek valamely részéhez
telekre kell
számítani.
vájása,
az így kialakuló mélyedésben
megfelelő
ha az
utcával,
a telekmögötte
közelebb épül
meg,
ígyesővíz
marad
az
összegyűlik, a kert ros�utcafronti
részével
párhuzamos.
hely egy védett
kialakítására.
Nemkertrész
elfogadható
azAzépület
szul használható.
Nemföldbevájása,
elfogadható
épület a telek valamely
részéhez
továbbá amélyedésben
ház teljes kiemelése sem,
az így kialakuló
közelebb épül meg,mivel
így marad
mögötte
így a ház
feltűnő platóra kerül,
az esővíz összegyűlik, a kert rosszul
kiemelkedik
szomszédai közül.
hely egy védett kertrész
kialakítására.

mélyedésben
Nemrosszul
elfogadh
kert
h

földbevájása,t
elfogadható
mélyedésben
kiemelése
se

Nem elfogadható az épület
Nem elfogadható az épület
földbevájása, az így kialakuló
földbevájása, az így kialakuló
mélyedésben az esővíz összegyűlik, a
mélyedésben az esővíz összegyűlik, a
kert rosszul használható. Nem
kert rosszul használható. Nem
elfogadható továbbá az épület teljes
elfogadható továbbá az épület teljes
kiemelése sem, így a ház egy feltűnő
kiemelése sem, így a ház egy feltűnő
platóra kerül, kiemelkedik szomszédai
platóra kerül, kiemelkedik szomszédai
közül.
közül.

használható. Nem elfogadható
továbbá a ház teljes kiemelése sem,
mivel így a ház feltűnő platóra kerül,

kert rosszul
platóra
kerül,h
elfogadható t
közül.

kiemelése se

platóra kerül,
közül.

kiemelkedik szomszédai közül.
A lakóparkos településrészeken nem
elfogadható,
egyJóház
az
utca a terepalakításnál
megoldás
Jóha
megoldás
a terepalakításnál
a a

Jó megoldás

vonalától elforgatott
rendszerbe
vanbevágása.
családi
ház részleges
bevágása.
Az így
családi ház
részleges
Az így
A lakóparkos településrészeken
nemfeltölthető egyenesre
kitermelt földdel
telepítve.
kitermelttelek,
földdel
feltölthető egyenesre
elfogadható, ha egyaház
azkevés
utca földet kell megmozgatni.
a telek, Kiváló
kevésmegoldás
földetvan
kelltovábbá,
megmozgatni.
ha az épület
vonalától
elforgatott
A
telek közepére
valórendszerbe
telepítés nem
eleve
terepbe
illesztve
épül,
így kapKiváló
megoldás
továbbá,
ha
az
épület
telepítve.
ajánlott, így az épület küröl csak az
csolata a környezetével jó, a földmunka
terepbe illesztve
telek teljes eleve
körbezárásával
alakíthatóépül,
ki így kapcsolata
minimális.
A telekkert,
közepére
valókívánatos.
telepítés
védett
nem
aami
környezetével
jó,nem
a földmunka minimális.
ajánlott, így az épület küröl csak az
telek teljes körbezárásával alakítható ki
védett kert,TELEPÍTÉS
ami nem kívánatos.

Az átalakuló új településrészen a családi
házak telepítése szabadon álló, a
telken belüli elhelyezkedése az utcára

családi ház ré
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a telken belüli
családi ház
részleges bevágása.
Az így
TELEPÍTÉS
Az az
átalakuló
új
elhelyezkedése
utcára
családi ház részleges bevágása.
Az ígypárhuzamos
TELEPÍTÉS
Az az
átalakuló
új
elhelyezkedése
utcára apárhuzamos
kitermelt
földdel
feltölthető
egyenesre
a
családi
házak
kitermelt településrészen
földdel
feltölthető
egyenesre
a
és merőleges rendszerű.
településrészen
a családi házak
és
merőleges
rendszerű.
telek,
kevés
földet
kell
megmozgatni.
telek, kevés
földet kell
megmozgatni.
telepítése
szabadon
álló, a telken belüli
TELEPÍTÉS Az átalakuló új
telepítése
szabadon
a telken belüli
Kivállómegoldás
megoldás
továbbá,
haaz
azálló,
épület
TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS Az
Azátalakuló
átalakulóújúj Kiválló
továbbá,
ha
épület
elhelyezkedése az utcára
párhuzamos
településrészen
családi házak
TELEPÍTÉS Azaátalakuló
új
eleveterepbe
terepbe
illesztve
épül,
így
elhelyezkedése
az
utcára
párhuzamos
településrészen
településrészenaacsaládi
családiházak
házakeleve
illesztve épül, így
rendszerű.
telepítése
szabadon
álló, a házak
telken kapcsolata
belüli és merőleges
településrészen
a családi
akörnyezetével
környezetével
jó,aa
rendszerű.
telepítése
belüli
telepítéseszabadon
szabadonálló,
álló,aatelken
telken
belüli ésamerőleges
kapcsolata
jó,
elhelyezkedése
az utcára
telepítése szabadon
álló,párhuzamos
a telkenföldmunka
belüli
minimális.
földmunka minimális.
elhelyezkedése
elhelyezkedéseaz
azutcára
utcárapárhuzamos
párhuzamos
és
merőleges rendszerű.
elhelyezkedése
az utcára párhuzamos
ésmerőleges
merőlegesrendszerű.
rendszerű.
és
és merőleges rendszerű.

kitermelt földd
Jó
megoldás
telek,
kevés f

családi
ház ré
Kiválló megol
kitermelt
földd
eleve terepbe

telek,
kevésaf
kapcsolata
Kiválló
megol
földmunka
mi
TELEPÍTÉS

TELEPÍTÉS
eleve
terepbe
Az átalakul

Az átalakul
kapcsolata
ládi házakat

ládi házakmit
földmunka
telken belül

telken belül
párhuzamo
párhuzamo
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Csomád áta
Csomád áta

párhuzamos és merőleges rendszerű.

családi ház
Csomád
átal
családi ház
Csomád
felelő, háza
haátal
az
Csomád
átal
családi
felelő, háza
ha az
családi
részével
pá
családi
háza
megfelelő
ha
részével
pá
megfelelő
ha
valamelyrés
ré
megfelelő
ha
utcafronti
valamely
ré
utcafronti
rés
így
marad
m
utcafronti
rés
épület
a telek
így
marad
m
épület
tele
a telek
kertrész
kia
épület
a tele
közelebb
épü
kertrész
kia
közelebb épü
közelebb
épü
hely egy véd
hely egy véd
hely egy véd

Magyarszéphely átalakuló településrészén
a családi házak telepítése akkor megfelelő,
ha az utcával, a telek utcafronti részével
párhuzamos. Az épület a telek utcafronti
részéhez közelebb épüljön meg, így marad
mögötte hely egy védett kertrész
kialakítására.
Az átalakuló, új településrészeken nem
elfogadható, ha egy ház az utca

A lakóparko
A lakóparko
elfogadható
elfogadható
vonalától e
vonalától e
Atelepítve.
lakóparkos
A
lakóparkos
A lakóparkos
Atelepítve.
lakóparkos

vonalától elforgatott rendszerbe van
telepítve

elfogadható,
elfogadható,
elfogadható,
elfogadható,
A telek köze
vonalától
elfo
vonalától
elfo
A telek köze
vonalától
elfo
vonalától
ajánlott, elfo
mi
telepítve.
telepítve.
ajánlott, mi
telepítve.
az telek telj
telepítve.

A telek közepére való telepítés nem
ajánlott, mivel így az épület körül csak
a telek teljes körbezárásával alakítható
ki védett kert, ami nem kívánatos.

az telek telj

ki védett
Ató
telek
közep
ki védett
A
telek
közep
Atótelek
közep
A
telek
közep
ajánlott,
így
ajánlott,
így a
a
ajánlott,
így
ajánlott,
így aa
telek
teljes
telek
teljes kö
k
telek
teljes
kö
telek
k
védettteljes
kert,
védett
kert, a
a
védett kert,
védett
kert, aa
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assága közel azonos.

MAGASSÁG
Csomád átalakuló új
településrészén a családi házak
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Magyarszéphely átalakuló új
településrészén a családi házak
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A meglévő épületek közé épülő új há- A meglévő épüle
Azaknak
meglévő
épületek
közé épülő kell
új házaknak
hasonló
magassággal
épül- házaknak hasonl
niük, mint
környezetükben
jellemző.
hasonló
magassággal
kell épülniük,
épülniük mint kör
A túlkörnyezetükben
magas házak nem
illeszkednek
mint
jellemző.
házak nem illesz
meglévő
épületek
közé épülő új
Csomád
új településrészébe.
AA
túl
magas
házak
nem illeszkednek
településrészébe
házaknak hasonló
magassággal kell
Magyarszéphely
új településrészébe.

épülniük mint környezetük. A túl magas
házak nem illeszkednek Csomád új
településrészébe.
Hasonló magasságú családi házak Csomád átalakuló új településrészén.

Az új településrészen
FORMA Az újTETŐFORMA
településrészen
lévő családi házak tetőformája

aládi házak tetőformája
változatos. Új házak
a
Az új építésénél
településrészen
FORMA
Az újTETŐFORMA
településrészen
tos. Új házak
építésénél
a
szomszédok
figyelembe
vételével
lévő családi házak
tetőformája

őaládi
családi
házak
tetőformája
zédok
figyelembe
vételével
lehet illeszkedni.
atos. Új házak változatos. Új házak építésénél a
tos.
Új
házak
építésénél
a
eszkedni.
szomszédok figyelembe
vételével
figyelembe

ő családifigyelembe vételével
zédok
lehet illeszkedni.
.

atos. Új házak

eszkedni.
figyelembe
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lek körül kirmájú házakne 36
egyszerű
lek körül kiön, hanem
rmájú házakó tördelt
ne egyszerű
ön, hanem
ó tördelt

onló magasságú családi házak Csomád

lek körül
ületek állnak,
rmájú épület
lek körül
pülethez
ületek állnak,
májú.
rmájú épület
pülethez
májú.

TETŐFORMA
Az új településrészen lévő családi
házak tetőformája változatos. Új házak
építésénél a szomszédok figyelembe
vételével lehet illeszkedni.

Hasonló magasságú családi házak Csomád átalakuló új településrészén.
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hasonló
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Amennyiben az építési telek kürül
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tetőformájú épületek állnak,
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az építési
telek kürül
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tetőformájú
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Csomád átala
színvilága vá
gyelhető egy
hasonló anya

visszafogott illeszkedés, hasonló anyag
és színhasználat.
és színhasználat.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Magyarszéphely átalakuló új
településrészének színvilága változatos,
mégis megfigyelhető egy visszafogott
illeszkedés, hasonló anyag- és
színhasználat.

Csomád átala
a meglévő ép
illeszkedő új é
Nem elfogad
színhasznála
fedések és bu

Magyarszéphely átalakuló új
településrészén a meglévő épületek
színvilágához illeszkedő új épületek építése
ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és

Csomád történeti telepü

kirívó színhasználat, a rikító színű
fémlemez fedés és burkolat.

meglévő épületek
Csomádszín
tör
Csomád
tör
illeszkedő új
épületek
meglévő ép
meglévő
ép
ajánlott. Nem
elfogadh
illeszkedő ú
illeszkedő ú
és kirívó színhasznála
ajánlott. Ne
ajánlott.és
Ne
fémlemez fedések
és kirívó sz
és kirívó sz
fémlemez f
fémlemez f
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nem átlátható
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tömör tömör
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nem átlátható
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megoldások
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nem nem
elfogadhatóak.
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nem átlátható
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megoldások
nem nem
KERÍTÉS
KERÍTÉS
elfogadhatóak.
elfogadhatóak.
elfogadhatóak.
elfogadhatóak.
Csomád
Csomád
átalakuló
átalakuló
új településrészén
új településrészén

KERÍTÉS

az áttört
az kerítések
áttört kerítések
kívánatosak,
kívánatosak,
tömör tömör
és nemés
átlátható
nem átlátható
megoldások
megoldások
nem nem
elfogadhatóak.
elfogadhatóak.
Magyarszéphely
átalakuló új

településrészén az áttört kerítések
kívánatosak, tömör és nem átlátható
megoldások nem elfogadhatóak.

Természetes
Természetes
határ,
kerítés
határ,
kerítés
növényelválasztásból
növényelválasztásból
Természetes
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen
felismerhető, jellegzetes eleme az
oldalsó oszlopos tornác. A tornác
kialakítására, elhelyezkedésére is
számos, részleteiben eltérő megoldás
lehetséges.
A tornác az a folyosószerű, fedett, félig
nyitott tér, mely átmenetet képez a kert
és a ház között. Nyáron kiválóan
árnyékol, télen viszont megfelelő
tájolás mellett nem állja útját az
alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az
esőtől, hótól, forróságtól. A régi
magyarszéphelyi házak favázas vagy
oszlopos tornácai szép, követendő
példák lehetnek. Megszélesített, vagy
terasz fedésként használt átiratként az
épület legkellemesebb helyét
alkothatják.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát
a nyílászárók nagyban befolyásolják. A
zárt épülettömeggel így nyitunk a
külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen
módon tesszük ezt. A népi építészet
házain, régi középületeken fából készült,
osztott ablakokat, ajtókat használtak.
Leginkább elterjedt a barna, zöld, fekete
színek alkalmazása volt. Jellemző az
ablakok faragott díszítése a vízszintes
osztásban, illetve a módosabb épületek
ajtajai fölötti faragott díszítés, és az
osztott felülvilágító. A jellegztes formájú
oromzati padlásablak használata a mai
épületeknek esztétikus megjelenést
biztosít. Jellemzően az épületek ablakai
inkább álló arányúak.

Új épületek építése esetén tetszőleges
anyagú, de fa mintázatú, vagy
fegyverzetű, víztiszta, vagy matt
síküvegezésű, osztott ablakok
beépítése javasolt. Utcai homlokzaton
érdemes spalettát vagy zsalugátert
kialakítani, illetve redőnyszekrény csak
beépített, rejtett kivitelben létesíthető, a
nyílászáróval megegyező színben. A
nyílászárók javasolt színe világos és
középbarna, olivazöld, vagy ezek
szürkével tört árnyalata. Védett
épületek esetén ettől el lehet térni.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A régiek még tudták, hogy az utcai homlokzat az épület arca, ezért nagyon fontos, hogy
mi az az arc, amit megjelenít. Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok
megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására. Kerülendő az utca felé
a garázskapuval fordulni, javasolt inkább a garázsokba oldalról, a telken belül behajtani.
Ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tömegalakítást érdemes úgy
kivitelezni, hogy ne a garázskapu kapja a fő hangsúlyt a homlokzaton, ezen túl
természetes, (pl. fa) anyaghasználattal, minimális boltív alkalmazásával enyhíthetünk
az erőteljes ipari megjelenésen.
Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok - a kő, tégla, vakolt felületek,
faburkolat - részesítendők előnyben. A magastető héjalása - beleértve az
ereszcsendesítőt is - az égetett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében
agyagcserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép lehet. Alacsonyabb hajlásszögű
tető tömegét nem fényes - szürke, téglaszínű - bádoglemezzel, vagy passzív
zöldtetővel fedetten kell kialakítani úgy, hogy a peremszerkezetek vízszintesek
legyenek.
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RÉSZLETEK
Az egyszerű, de igényes, jól kitalált,
szépen megépített részletek
gazdagítják épületeinket, büszkévé
tesznek minket. Egy-egy burkolat,
eresz, tetőcsatlakozás, párkány részlet
ilyen minőségben elkészítve
díszítőelemként is működik, további,
öncélú díszítés már nem kívánkozik az
épületre.

A súlyos, igazán anyagszerű hatást
keltő kő burkolatot nagyszerűen ki lehet
könnyteni faburkolat együttes
használatával. Érdekes plasztikai hatás
érhető el a szerkezet síkváltásaival,
melyre a fa burkolat alkalmas. Az
egyszerű lelambériázott, strukturálatlan
felületek ugyanakkor unalmasak, végső
esetben silánynak is hathatnak.
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KERÍTÉSEK
Kerítések terén is beszélhetünk
hagyományosan alkalmazott anyagokról,
vagy formákról - Magyarszéphely esetében
ez az átalakuló , új településrészen is
látható, amelyek igen szép példái a
klasszikusan alkalmazott magyarszéphelyi
kő és a fa kerítésnek. Az új építésű
részeken változatos
anyaghasználattal találkozunk: a szárazon
rakott terméskő tartóoszloptól kezdve a
tégláig, a legtöbb esetben fa köztes
elemekkel vegyítve. Jó példái annak, hogy a
hagyományos mellett megférnek a modern
anyagok, kialakítások is. A kerítések
kialakítása során bátran dolgozzunk a
lakóépületünknél is alkalmazott
anyagokkal, színekkel: így méginkább
harmonikusabb, egységesebb hatást
érhetünk el. A kertkapu kialakításakor
hangsúlyozzuk a belépés helyét, de kerüljük
a túlzottan hivalkodó bejárati kialakítást.
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Az új építésű részeken már
változatosabb anyaghasználattal
találkozunk: a szárazon rakott
terméskő tartóoszloptól kezdve a
tégláig, a legtöbb esetben fa köztes
elemekkel vegyítve. Jó példái annak,
hogy a hagyományos mellett
megférnek a modern anyagok,
kialakítások is.
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KERTEK
Az átalakuló, új településrészen is kiemelten fontos, hogy a településrész és az
épületek harmonikusan illeszkedjenek a tájba. A megfelelő telepítésen és
terepalakításon túl ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfelelő természetes
hátteret, környezetet adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz, mintha már rég ott
állna, emellett a kertben és az épületben tartózkodás is kellemesebbé válik. A tájba
illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a fák szélvédelmét, árnyékolását is. Az
épülettömeg követi a háttérnövényzet szerkezetét, kertje követi a jellegzetes
szegélyvonalakat, takarja a burkolt felületek látványát. A kert legyen bensőséges
kialakítású. Vonzóbb a látvány, ha nem tárul fel pőrén az épület és a kert minden
részlete. Az épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak
szépségét, kontrasztosabbá téve az emberi alkotást.
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Az épület tájba illesztését a megfelelő építési hely megválasztása mellett nagyban
segíthetjük a meglévő növényzet megtartásával. A telek rendezésekor tartsunk,
védjünk meg annyi növényt, amennyit lehet! Ne feledjük, egy 100 éves fa
felneveléséhez 100 év szükséges! A csupasz telekre telepített növények csak sok év
után nyújtanak kedvező látványt, barátságos környezetet. Egy megmentett fa alá
épített télikertnél például nem kell éveket várni, mire használhatóvá válik ez az
átmeneti tér, mivel a „ház fája” hűs árnyékot vet rá, télen viszont átengedi a melengető
napsugarakat.
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A kert használatát, „helyiségeit” is
ugyanúgy meg kell tervezni, akár az
épületét. Az újonnan kialakított építési
telkeken a tervezés különösen fontos,
épületenként jelentősen változhat az
illeszkedő tájépítészeti kialakítás.
Lehetőség szerint terveztessük meg
kertünket szakemberrel. A kert tervezését
az épülettervezéssel egy időben kezdjük
meg, hogy az ideális megoldást
megtalálhassuk. Így a kert és az épület egy
egységes látványt és életteret fog
biztosítani számunkra. A kert funkciói
kapcsolódjanak az épületrészekhez. Vegyük
figyelembe azonban, hogy a kertben
minden tevékenységhez nagyobb teret
igénylünk, ne zsúfoljuk tele funkciókkal. A
volt zártkerti és majorsági területeken
törekedjünk az egykori használat
megidézésére. Ha módunk és kedvünk van
hozzá, alakítsunk ki haszonkertet, ahol
gyümölcsöt, zöldséget is termeszthetünk.
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A garázst lehetőleg az épületben alakítsuk
ki, hogy több hely maradjon a kertben, és
ne terhelje a táj látványát egy újabb
építmény. Az oldalkertben pergola
alakítható ki. Anyaga fém vagy favázas
legyen. Kerüljük a túlzottan hangsúlyos,
nehéz szerkezeti kialakítást.
Alkalmazásukkal könnyebbé válik a falak
karbantartása. Kialakításuk festett
fémszerkezet, harmonizálva az épület
színeivel, formavilágával.
Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő
burkolatot alkalmazzunk, így elkerüljük a
tócsák kialakulását, és könnyebben életben
tartjuk növényeinket. A kevéssé használt
részeken dekoratív, régi téglából
alakíthatunk ki járófelületet. A szegélyeket
azonos anyagból alakíthatjuk ki.

A növényfalakat, térfalakat a településrészen erőteljesen alkalmazhatjuk. Különösen a hátteret adó és az épületet keretező
faállomány telepítése javasolt. Magasabb fákat is ültethetünk. Változatos magasságú sövényekkel válasszuk le az egyes
kerthasználati tereket. A keskenyl a futónövények alkalmazása javasolt.
Az épületek elé ültetett magas örökzöldek egész évben takarják a házat, télen elzárják az értékes napfényt, növelik a fűtésszámlát.
Az épület elé ültetett lombhullatók télen beeresztik a fényt, nyáron védenek a tűző naptól. Az előkertben az alacsony
örökzöldekből kialakított sövények viszont jól kapcsolják az épületet az utcaképbe.
Előkertünkbe, utcakertünkbe csempésszük be a környező táj elemeit, formáit, színeit.
Ugyanakkor változatos formák és színek alkalmazhatók a kortárs építészeti megoldású épületek környezetében. Fokozottan
illeszkedjünk az épület stílusához, színvilágához. A merész épületszínek esetében óvatosan bánjunk a növények színválasztásával.
A különleges színű és formájú növények a kert fűszerei, mértékkel használjuk őket! A keskeny előkertben illeszkedjünk a szűk
térhez és a nyílászárók elhelyezkedéséhez. Keskeny, oszlopos növényeket alkalmazhatunk, amelyek hangsúlyozzák az épület
függőleges vonalait.
Az átalakuló, új településrészen ahogy az építészeti megoldásokban, úgy a növényválasztásban is nagy szabadsággal
rendelkezünk. Javasolt megidézni a környező táj és a korábbi tájhasználat növényeit. Kerüljük az agresszív ún. inváziós fajokat
(tapadó vadszőlő, zöld juhar stb.), ezek kordában tartása nagy nehézségekbe ütközik. Javasolt növények: a déli kitettségű részeken
a termő szőlő (Vitis vinifera), kislevelű hárs (Tilia cordata), som (Cornus mas), gyümölcsfák, a kerti iszalag (Clematis hibridek),
levendula (Lavandula angustifolia) javasoltak.
Az északi tájolású (páros számozású) utcaoldal növénylistája:
Hortenzia (Hydrangea macrophylla), árnyliliom (Hosta sp.), puszpáng (Buxus sempervirens).
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UTCÁK, TEREK

közterületek településképi útmutatója

Ha az utcán végigsétálunk, megfigyelhetjük a jellemző beépítési módokat. Míg a
történeti településrészen oldalhatáron álló, az átalakuló, új részeken a szabadonálló a
jellemző. A közterületek tervezésekor is alkalmazkodjunk a meglévő adottságokhoz,
utcakeresztmetszethez, jellemző homlokzatmagasságokhoz, tetőformákhoz. Érdemes
tekintettel lenni környezetünkre, hogy ne alakuljon ki zavaros utca- és településkép.
Éljünk a lehetőséggel, tegyük még szebbé településünket!

A virágos, zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető
településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus településképnek. A
magyarszéphelyiek régi ismerősként köszöntik a régi cseresznyefa sort, a Kis-szigeti
platánfa sor is legalább ilyen „legendás” tartozéka a településrésznek. Ez is mutatja,
hogy a közterületeken, utcákon, tereken lévő növényzet milyen fontos szerepet tölt be
a település lakóinak életében. A cél egyértelműen ezek megőrzése, fenntartása, és
újabbak létesítése.
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Az átalakuló, új településrészen nem alakultak ki közterek, közparkok, közkertek. A
településszerkezet sajátságaiból fakadóan azonban létrejöttek olyan kisebb
teresedések, amelyek nem sorolhatók egy fenti kategóriába sem. Ilyenek például a
körforgalmak, utak kapcsolódásai, emlékművek környezete, utak találkozásai stb. Ezek
rendezése nagyban elősegíti a településkép javítását. Ide lehetőség szerint
szárazságtűrő, tájba illő növényeket, illetve az öntözési lehetőség biztosítását
javasoljuk.
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AJÁNLÁSOK I BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken fokozott körültekintéssel kell minden
beavatkozást (építést és területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a
területek beépítetlen jellegének megtartása a már kialakult és értéket képviselő
építmények karakterének megóvása mellett. Az értékes tájkarakter megőrzését
szolgálja a területhasználat és a telekszerkezet hosszú távú megőrzése. A
tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló
építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése
nem ajánlott. Gondoljunk az éjszakai fényszennyezésre is, a világítás kialakítása során
csak lefelé világító megoldásokat alkalmazzunk.

A Pincesoron meg kell őrizni a pincefalak és homlokzatok formai kialakítását, arányait,
a szokásos anyaghasználatot valamint a pincék bejárata közötti távolságot és a
közlekedési felületekhez való viszonyát. Új pincék kialakításakor ügyeljünk arra, hogy az
új építmény szervesen illeszkedjen a pincesorba. A pincék fölötti területet
folyamatosan karban kell tartani, kaszálással megakadályozni az erdő terjedését és a
becserjésedést. A pincék közötti teresedésekben dió, cseresznye ültetése javasolt.
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A Magyary birtok épületeinek felújítása,
bővítése során a meglévő épületekhez
illeszkedő tömegformálás és
anyaghasználat megtartása szükséges. A
birtok hegyoldali részein a hagyományos,
fejműveléses szőlőművelés javasolt, a
hegylábon kordonos művelés lehetséges,
mindkét esetben a szintvonalakkal
párhuzamos sorközműveléssel. Törekedni
kell a Sárfehér ültetvény elöregedett
egyedeinek folyamatos pótlására. A
kastélyt a birtokkal összekötő
feketefenyő (Pinus nigra) fasor
elöregedett egyedeit folyamatosan
pótolva szükséges az állomány
megújítása. A területhasználatban
korszerű, multifunkcionális rendszer
kialakítása lehetséges, agroerdészeti
módszerek alkalmazásával. A birtok
egyes tagjait mezővédő erdősávokkal
javasolt elválasztani. A gyepterületeken
legeltető állatartás, legelőerdők
kialakítása, valamint az állattartással
kapcsolatos épületek elhelyezése
lehetséges.
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A Déli Puszta tanyáin az építmények tájba illesztése fontos feladat. A tanyaépületek
környezetét termő vagy egyéb módon (virág, gally stb.) hasznosítható hagyományosan
használt fásszárú sövénnyel javasolt körülvenni, ami az árnyékolást és a szélvédelmet
is biztosítja. A fák lehetőleg illeszkedjenek a tanyára vezető út fasoraihoz. Javasolt
fafajok: vadkörte (Pyrus pyraster), kökény (Prunus spinosa). A puszta területén javasolt
a telkek aprózódásának elkerülése és a töretlen látóhatár megőrzése.

A pusztán deleltető facsoportok mértéktartó, az állatok szükségleteit figyelembe vevő
mértékű telepítése javasolt, ügyelve a tájkarakter megőrzésére. A nyílt puszta
látványának megőrzése érdekében kerítés elhelyezése csak a tanyaépületekhez
kapcsolódó földrészlet körül ajánlott. A tájkép klímabarát megváltoztatása (pl.
agroerdészeti és egyéb korszerű módszerekkel) itt nem ajánlott. Javasolt fajok:
kocsányos tölgy (Quercus robur), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei juhar (Acer
campestre).

szakmai előkészítő anyag 1.0

JÓ PÉLDÁK I ÉPÜLTEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

Ezen az épületen az arányos
homlokzatszerkesztés, és a természetes
anyaghasználat a kiemelendő. A
téglaburkolat és a vakolt falfelületek
egymást váltva izgalmas homlokzati
felületeket hoznak létre. A ház
téglabukorlata a kerítés anyagában is
visszaköszön. A vízszintes téglasávokat az
alacsony, nyírott sövény tovább
hangsúlyozza.

szakmai előkészítő anyag 1.0
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Az egyszerű tömeg vakolt felületét bontja
meg a sarkon felfutó kőburkolat. A
nyílászárók be- és kiugratása

A modern, különleges középületek fontos
hangulatteremtő elemei településünknek,
jelzik, hogy lakói haladnak a korral, szeretik

mozgalmassá teszi a homlokzatot. A
természetes anyaghasználat és az
egymással harmonizáló, visszafogott

és használják az újdonságokat, támogatják
a megújuló generációk helyben maradását.
A hagyományos és a modern ilyen

színek a kerítésen is visszaköszönnek. Az
épület jó példája azoknak az építészeti
eszközöknek, melyekkel a homlokzat
arányai, a tömeg nagysága befolyásolható.

együttélése teszi Magyarszéphelyet élő és
élhető településsé minden lakója számára.

szakmai előkészítő anyag 1.0

A tégla alkalmazásával hangulatot idézünk,
időtálló anyagot használunk, és nem csak

A nemrég átadott egészségház belső
kertje, fából készült belső fedett átmeneti

az épület homlokzataként mutatós, hanem
kerítésként alkalmazva, kovácsoltvas
elemekkel elegyítve harmonikus képet ad
az utcán sétálóknak. A hagyományos tégla

tere is megidézi a népi tornácok hangulatát,
így reflektálva a hagyományokra.
Anyaghasználatában visszanyúl a
természetes anyagokhoz, melyet bátran

modern anyagokkal való együttélésére sok
szép példát láthatunk
Magyarszéphelyszerte.

vegyít a modern kor anyagaival. A nagy
üvegfelületeivel nyitottságot közvetít.

szakmai előkészítő anyag 1.0

A történeti településrészen kialakított
épület előkertjében a lombhullató
labdarózsa véd a nyári nap ellen,
karakteres őszi lombszínt ad, virágával is
díszít. Laza ágaival sejteti az épület
formáit. A ház egyik ablaka
teljességében mutatkozik meg, előtte
alacsony örökzöld puszpáng sövény
oldja a lábazat látványát és emeli ki a
dekoratív ablakot. Fa nem takarja a tetőt,
így a tetőablak egész évben képes a
fényt a sötétebb tetőtérbe engedni.

A terephez igazodó lépcsős rendszer
egyszerre biztosítja a növényültetéshez
szükséges támfalakat és a közlekedést.
Változatos, részletesen kidolgozott
anyaghasználattal és növényfoltokkal
izgalmas tér jön létre, amely figyelembe
veszi a már meglévő fák elhelyezkedését
is.

szakmai előkészítő anyag 1.0

JÓ PÉLDÁK I SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak,
mint az épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat,
szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen meghökkentő? Hiszen elsősorban a
figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők rosszallásának kiváltása. A hirdetés
lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is megtehetünk. Ha lehetőségünk van
egy szebb utcakép, településkép megteremtésére, miért ne élnénk a lehetőséggel?
Magyarszéphelyen a történeti településrész területén reklámhordozó nem helyezhető
el. Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület
jellemzőihez, anyaghasználatához. A település egyéb területein csak a szabályozás
szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő
anyaghasználat.

szakmai előkészítő anyag 1.0
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A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámhordozók elhelyezése nem indokolt, és nem javasolt. Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó karban tartása elegendő és szükséges.

szakmai előkészítő anyag 1.0
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Energiamegtakarítási intézkedési terv készítésének kötelezettsége
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 2017. március 16-i soron kívüli ülésén már tájékoztattuk a képviselőket
arról, hogy energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteni 2017. március 31. napig. Akkor
az az állásfoglalás született, hogy kérjünk határidő halasztást. Javaslat volt továbbá, hogy jelöljük ki azokat az épületeket, melyekre a tervet el szeretnénk készíttetni.
A határidő hosszabbítást megkértünk. A bizottsági ülésen elhangzottak alapján javaslom, hogy
a
- Rákóczi út 20. szam alatt lévő (Polgármesteri Hivatal),
- Rákóczi út 26. szám alatt lévő (Városi Művelődési Központ és Könyvtár),
- Rákóczi út 32. szám alatt lévő (vegyes használatú épület),
- Rákóczi út 34. szám alatt lévő (részben a Család- és Gyermekjóléti Központ),
- Mikszáth u. 6. szám alatt lévő (Óvoda),
- Korányi u. 4. szám alatt lévő (Fogorvosi szolgálat),
épületek energiamegtakarítási intézkedési tervére kérjünk árajánlatot.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 21.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Energiamegtakarítási intézkedési terv készítésének kötelezettsége

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:
Mellékletben részletesen felsorolva

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az energiamegtakarítási intézkedési terv készítésének kötelezettségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az energiáról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A §-a
alapján az energiamegtakarítási terveket el kell készíteni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a
- Rákóczi út 20. szam alatt lévő (Polgármesteri Hivatal),
- Rákóczi út 26. szám alatt lévő (Városi Művelődési Központ és Könyvtár),
- Rákóczi út 32. szám alatt lévő (vegyes használatú épület),
- Rákóczi út 34. szám alatt lévő (részben a Család- és Gyermekjóléti Központ),
- Mikszáth u. 6. szám alatt lévő (Óvoda),
- Korányi u. 4. szám alatt lévő (Fogorvosi szolgálat),
épületek energiamegtakarítási tervére kérjen megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberektől árajánlatot.
Határidő: 2017. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Vezetői összefoglaló
Az összefoglalónak egyértelműen meg kell határoznia a főbb beavatkozási területeket és
energiamegtakarítási célokat. A célok akkor vannak jól meghatározva, ha reálisak,
számszerűsítettek és határidőkhöz vannak rendelve, továbbá ráfordítás igényük, hatásuk
mértéke és egymásra épülésük szerint prioritási sorrendbe vannak állítva.
Az összefoglaló szövegszerűen tartalmazza azokat a főbb lehetőségeket, fenyegetéseket
(kritikus pontok), erősségeket és gyengeségeket, amelyek a közintézmény által üzemeltetett
energetikai rendszereket jellemzi.
Erősség
Belső tényezők, amelyek segítenek a
célok megvalósításában
pl. pályázati tapasztalat, ösztönzési
rendszerek kidolgozása
Lehetőség
Külső tényezők, amelyek segítenek a
célok megvalósításában
pl. pályázati források megszerzése

Gyengeség
Belső tényezők, amelyek gátolják a célok
megvalósítását
pl. elavult légtechnika
Fenyegetések/veszélyek
Külső tényezők, amelyek gátolják a célok
megvalósítását
pl. mérés hiánya,

E tényezőkből kiindulva lehet azonosítani a kulcs beavatkozási pontokat, és a beavatkozások
erőforrás/speciális ismeret, kompetencia igényét.
Az intézkedések csoportosításánál külön érdemes kiemelni azokat az intézkedéseket, amelyek
az intézményt abból a szempontból erősítik, hogy képes legyen az energiahatékonysági
potenciált felismerni és kiaknázni (például energetikai audit vagy energetikai tanúsítás
elkészítése, pénzügyi előtakarékossági alap létrehozása, ESCO partner keresése, alkalmazott
műszaki szakember elvárt kompetenciáinak emelése, stb.)
A vezetői összefoglaló egyértelműen tartalmazza azokat az intézkedéseket és felelősöket,
amelyeket adott határidőn belül teljesíteni szükséges. Tartalmazza továbbá azokat a fejlesztési
lehetőségeket, amelyeket az intézmény beazonosított, megvizsgált, elkötelezett a megvalósítás
irányában, azonban erőforrás hiányában egyelőre nem képes megvalósítani.
Ötéves intézkedési terv megvalósítani kívánt energia megtakarítási intézkedései:
Beruházást nem igénylő rövidtávú
beavatkozások

becsült éves megtakarítás
(mért mértékegység)1

1

Határidő

Felelős
személy

A mérőórán vagy a vásárolt energia esetén a szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő
mértékegységben
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Energiamegtakarítási intézkedési terv

Minimális ráfordítást igénylő
beavatkozások

becsült éves megtakarítás
(mért mértékegység)

Határidő

Felelős
személy

Beruházással járó intézkedések

becsült éves megtakarítás
(mért mértékegység)

Határidő

Felelős
személy

Forrás esetében (pályázat, támogatás)
megvalósítható beruházással járó
intézkedések

becsült megtakarítás (mért mértékegység)

Az intézkedési tervnek továbbá egyértelműen rögzítenie kell a kormányhivataloknál működő
energetikusi hálózat irányába történő operatív kapcsolattartót vagy kapcsolattartókat. Az
energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez a Nemzeti Energetikusi Hálózat nyújt
segítséget. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.)
Korm. rendelet 7/D § (1) bekezdés d) pontja szerint. A Nemzeti Energetikusi Hálózat
feladatait a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 10. mellékletében illetékesként megjelölt
kormányhivatalok látják el.
Továbbá szükséges a nyomon követésért felelős személy vagy személyek nevének a
meghatározása.
Kapcsolattartó személy Nemzeti Energetikusi Hálózat
felé:
Az
energiahatékonysági
eredmények
nyomon
követéséért felelős személy(ek):
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1. Az épület/épületegyüttes alapadatai
A fejezet célja az épület, épületegyüttes szövegszerű bemutatása, leírása. Ha tanúsítvány
készült az épületről, akkor a tanúsítványszerinti alapadatok illetve főbb megállapítások,
fejlesztési javaslatok bemutatása, rögzítése szükséges. Javasolt a meglévő tanúsítványokat
mellékletként az intézkedési tervhez csatolni.
Az épület/épületegyüttes főbb adatait táblázatos formában célszerű rögzíteni legalább az
alábbi tartalom szerint:
Az épület/épületegyüttes alapadatai
Az ingatlan címe
Helyrajzi száma
Tulajdonos / Megrendelő neve
Az ingatlan megnevezése
Létesítmény funkciója
Védettség (helyi védett, műemlék)
Hasznos alapterülete
Építés ideje
Épületszerkezet
Szintszám
Az épület/épületegyüttes műszaki alapadatai
Külső falazat (tégla, panel, stb)
Tető (lapos, magas, beépített magastető)
Ablak (Tessauer, gerébtokos ablak, fém, stb)
Ajtó (pallótokos, fém, stb.)
Felhasznált energia (földgáz, távhő, benzin, gázolaj, villamos energia, megújuló, stb.)
Fűtési rendszer (központi, konvektor,stb.)
Szellőzési rendszer (hővisszanyerős, stb.)
Hőtermelő (gázkazán, vegyes tüzelésű kazán, stb.)
Hőleadó (radiátor, padlófűtés, konvektor, stb.)
HMV rendszer (gázkazán, távhő, napkollektor, stb.)
Hűtési rendszer (split, központi klíma)
Világítás (kompakt, neon, led, stb)
Éves kihasználtság (nap/év):
Épület energetikai besorolása (amennyiben rendelkezésre áll energetikai tanúsítvány):
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2. Energiamegtakarítási intézkedési lehetőségek
A beavatkozási javaslatok kidolgozása során fel kell tárni minden olyan lehetőséget, amellyel
energetikai megtakarítás érhető el. Az intézkedési terv alapja az intézmény energetikai
állapotának felmérése. A vizsgálatok során meg kell állapítani, hogy adott épületek esetében
milyen energiahatékonyság növelő lehetőségek vannak, ezeket a lehetőségeket a becsült
beruházási költségek alapján szükséges csoportosítani.
Az energiamegtakarítási lehetőségek azonosítása során elsődlegességet élvez a beruházási
költséget nem igénylő, vagy csak alacsony beruházási költségű intézkedések meghatározása,
az intézményt használók és a fenntartók energiahatékonyságot növelő szemléletformálása.
A megvalósítani kívánt intézkedéseket, a rendelkezésre álló forrásokat és műszaki
megvalósítási lehetőségeket figyelembe véve, megvalósítási határidő, megvalósításért felelős
személy és a becsült megtakarítási potenciál megadásával célszerű meghatározni.
Minden javaslat esetén meg kell határozni számítással, vagy becsléssel az intézkedéstől a
menedzsment által elvárható megtakarítások mértékét. A javaslatokat három csoportra bontva
kell besorolni. Az egyes lehetőségek mellé célszerű olyan indikátorok rögzítése, amely az
intézkedés megvalósításának volumenét egyértelműsíti (például bevont dolgozók létszáma,
érintett fejlesztés műszaki lehatárolása, teljesítményértékek, darabszámok, stb.)
2.1

Beruházást nem igénylő beavatkozások

Akár 10% energiamegtakarítás is elérhető rövidtávú intézkedésekkel, amelyek közvetlen
beruházást nem igényelnek. Példaként, nem teljes körűen szemléltetve a következők
átgondolása javasolt:
• gépészeti. épületgépészeti veszteségfeltárás vagy energetikai audit elkészíttetése
• üzemeltetési szokások változtatása, felelősök kijelölése (pl. nyáron éjszakai
átszellőztetés; gépi szellőztetés hiányában ésszerű szellőztetés télen)
• üzemeltetési menetrendek átalakítása (fűtési, hűtési, szellőztetési napi, heti menetrend,
az üzemszünetben a belső hőmérséklet csökkentése a fűtési szezonban, hosszabb
szünetekben az iskolákban a használati melegvíz cirkuláció szüneteltetése)
• fűtési rendszer vízhőmérsékletének csökkentése (a külső hőmérséklet függvényében a
fűtővíz hőmérséklete csökkenthető)
• légtechnika szakaszos üzemeltetése (csökkentett légszállítású üzemeltetés beiktatásával
az energiafelhasználás csökkenthető)
• hűtési előremenő hőmérséklet növelési lehetősége
• hűtőközeg hőmérséklet optimalizálása
• lekötött teljesítmények csökkentésének lehetőségei, szolgáltatói szerződések
felülvizsgálata
• energetikai rendszer beszabályozása, folyamatos ellenőrzés
• tervszerű megelőző karbantartás
6
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• üzemviteli javaslatok – a rendszerek üzemelési hatékonysága a rendszeres
ellenőrzéssel, karbantartással növelhető:
o rendszerek beszabályozása: ellenőrizni kell a szabályozó elemek állapotát,
beállítási értékek meglétét
o karbantartás: szűrők, ventilátor ékszíjak, rendszerlégtelenítés, hőszigetelés
ellenőrzése
• szemléletformáló intézkedések
o

üzemeltető személyzet, dolgozók energiahatékonysági képzése

o

felhasználói szokások megváltoztatása, felelősök kijelölése

o

tájékoztató kiadványok

o

figyelemfelhívó feliratok elhelyezése

o

energiamegtakarításra vonatkozó dolgozói javaslatok támogatása, motiváció

A fűtött/hűtött épületállomány vonatkozásában – amennyiben még nem készültek - javasoljuk
az energetikai tanúsítványok elkészíttetését.

Energiamegtakarítási lehetőségek részletes leírása intézkedésenként:

Intézkedés

2.2

becsült éves megtakarítás (mért
mértékegység)

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások
Példaként, nem teljes körűen szemléltetve a következők átgondolása javasolt:
• hővisszanyerési lehetőségek vizsgálata
• a világítási rendszer programozott működtetése, jelenlét-érzékelők felszerelése
• energiatakarékos világítótestek beszerzése (kül- és beltérben);
• energiatakarékos berendezések (számítógépek, monitorok, hűtők, stb.) beszerzése, a
meglévő berendezések használata során az energiatakarékos használatra való
törekvés (pl. ajtó, vagy zárófedél felszerelése a hűtőpultokra, monitor, számítógép
kikapcsolása után a hálózatból való leválasztása);
• hideg helyiségben melegvíz és fűtéscsövek szigetelése;
• fűtési-hűtési rendszer hidraulikai beszabályozása;
• légtechnikai rendszerek beszabályozása, jelenlét-érzékelők felszerelése;
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• légtechnikai rendszerek légtömörségének fokozása;
• szivattyúk, ventilátorok felülvizsgálata, szükség szerint cseréje,
• frekvenciaszabályozók beépítése;
• fűtési, hűtési és légtechnikai beszabályozások finomhangolása, épületfelügyeleti
rendszerekbe integrálása;
• termosztatikus radiátorszelepek beépítése;
• a használatnak megfelelő időprogram szerinti vezérlés a használati melegvíz
hálózatban (pl. ahol jelentős mennyiségű meleg vizet használnak);
• ablakok, ajtók ütközésénél rugalmas tömítés elhelyezése, légzárás javítása
(zárszerkezetek javításával, beállításával), ajtóknál huzatfogó kefe felszerelése,
ajtócsukó, légfüggöny vagy télen textilfüggöny felszerelése, illetve szélfogó kialakítása
(ahol erre van elegendő hely);
• mozgatható árnyékolók felszerelése az üvegfelületek külső oldalán, amelyek nyáron
csökkentik a belső hőmérsékletet és a zavaró erős napsütést, ezáltal a gépi hűtés
időtartamát csökkenthetik, télen pedig nem csökkentik a megvilágítást és a
napsütésből származó hőnyereséget (a mozgatható árnyékolók helyett nagy kiülésű
eresz, erkély vagy párkány, illetve lombhullató növényzet is megfelelő);
• kommunális hulladéktömörítő alkalmazása (alacsonyabb szemétszállítási díj),
• almérők beépítése, helyi elszámolás.
Energiamegtakarítási lehetőségek részletes leírása intézkedésenként:
Intézkedés

2.3

becsült éves megtakarítás (mért
mértékegység)

Beruházást igénylő intézkedések

Példaként, nem teljes körűen szemléltetve a következők átgondolása javasolt:
• épületburok utólagos hőszigetelése
• nyílászárók cseréje
• árnyékolók felszerelése, reflexiós üvegezés
• fűtési, hűtési, légtechnikai rendszerek korszerűsítése
• fűtési-, hűtési, légtechnikai rendszerek új koncepcióval, csőhálózati és hőleadói
rekonstrukciók elemzésével, légcsatorna hálózatok átalakítási javaslataival,
hővisszanyerő beépítésével.
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• megújuló energetikai hasznosítás a vizsgált épület környezetében (napkollektor,
levegő/víz hőszivattyús rendszerek, talajszondás hőszivattyús rendszerek, geotermikus
energiahasznosítási lehetőségek, fotovillamos rendszerek telepítési lehetősége)
Energiamegtakarítási lehetőségek részletes leírása intézkedésenként:

Intézkedés

becsült éves megtakarítás (mért
mértékegység)

3. Megvalósított intézkedések
Az előző ötéves időszak alatt megvalósított energiahatékonysági intézkedések összegzése. A
megvalósított intézkedésekről évente szükséges jelentést küldeni a Nemzeti Energetikusi
Hálózatnak.
Az intézkedéses szövegszerű ismertetése és a fejlesztések főbb adatainak rögzítése mellett a
pozitív és negatív tapasztalatok, valamint az intézmény számára hasznos tapasztalatok
rögzítése szükséges. Az intézkedésekkel elért energiamegtakarítás mértékét, táblázatos
formában javasoljuk összefoglalni.
Megvalósított energiahatékonysági intézkedés
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4. Megvalósítandó intézkedések meghatározása
Az energiahatékonyság növelése illetve a lehetőségek feltárása érdekében a meghatározott
javaslatokat a megvalósítás tervezett időpontja szerint sorrendbe kell rendezni. Minden egyes
javaslathoz felelőst,megvalósítási határidőt és becsült megtakarítási potenciált szükséges
rendelni.
A fejlesztési intézkedések megvalósítási sorrendjének kialakításakor a rendelkezésre álló
emberi és pénzügyi erőforrások mellett a műszaki szempontokat is figyelembe kell venni. Az
egymásra épülő intézkedések nem megfelelő megvalósítási sorrendje többletköltségeket
eredményezhet.
Beruházást nem igénylő rövidtávú beavatkozások

becsült éves
megtakarítás
(mért
mértékegység)

Határidő

Felelős
személy

Minimális ráfordítást igénylő beavatkozások

becsült éves
megtakarítás
(mért
mértékegység)

Határidő

Felelős
személy

Beruházással járó intézkedések

becsült éves
megtakarítás
(mért
mértékegység)

Határidő

Felelős
személy

Forrás esetében - pályázat, támogatás megvalósítható beruházással járó intézkedések

becsült éves megtakarítás (mért
mértékegység)

5. A végrehajtás nyomon követése
Az intézkedések megvalósítását követően az elért energiamegtakarítás nyomon követésének
kereteit szükséges rögzíteni. A tervben be kell mutatni a végrehajtás nyomon követésére
alkalmazott módszert: milyen gyakorisággal, milyen teljesítményeket, milyen adatokon
keresztül (kitérve a mérés, számítás, becslés módjára), milyen szervezeti keretek mellett, kik
követnek. A választott nyomon követési módszer megfelelősségéről javasoljuk kikérni a
Nemzeti Energetikusi Hálózat képviselőjének véleményét.
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6. MELLÉKLETEK
6.1. Épületenergetikai tanúsítványok másolatai
6.2. Egyéb veszteségfeltárások dokumentumai
6.3. Tervezett szemléletformálási akciók
6.4. Fotódokumentáció
6.5. Az intézkedési terv elkészítésében közreműködő szakemberek felsorolása
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Viziközmű vagyonátadásra szóló szerződés előzetes véleményezése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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!

2017. február 13-án tárgyalta a Képviselő-testület „A víziközművek ingyenes állami tulajdonba
adása” című napirendet. Az ülésen a Képviselő-testület nem döntött a vagyonátadásról, a megkötendő szerződés tartalmától tette függővé a vagyon átadását, illetve megtartását.
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. elkészítette a vagyonátadási szerződés-tervezetét,
melyet előzetes véleményezére megküldte.
A tervezetet a Képviselő-testület elé terjesztem, várom képviselő társaim véleményét.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 21.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
A víziközművek ingyenes állami tulajdonba adása napirend tárgyalása 2017. február 13-i Kt.
ülésen

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
1 oldal a 6 oldalból

Viziközmű vagyonátadására szóló szerződés előzetes véleményezése

h)

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

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

4. Határozati javaslat

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű vagyonátadásra
szóló szerződés előzetes véleményezéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a szerződés-tervezetben foglaltakkal egyetért. A mellékletekkel felszerelt
szerződés jóváhagyásáról az anyag összeállítását követően dönt.

Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű vagyonátadásra
szóló szerződés előzetes véleményezéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a szerződés-tervezetben foglaltakkal az alábbi észrevételeket teszi:
A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert az egyeztetések lefolytatására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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2017. 03.31 -i Kt. ülésre

From: Oláh Tamás [mailto:olaht@dmrvzrt.hu]
Sent: Monday, March 20, 2017 12:22 PM
To: titkarsag@retsag.hu
Subject: Vagyonátadás megállapodás tervezet
Tisztelt Polgármester úr!
Telefonon történt megbeszélésünknek megfelelően mellékelten elküldöm előzetes tanulmányozásra a vagyonátvételre vonatkozó megállapodás tervezetét.
A dokumentum konkrét adatokkal még nincs feltöltve, csak a tartalom előzetes egyeztetésére
szolgál.

SZERZŐDÉS ivóvízközmű-vagyon átadásáról/szennyvízközmű-vagyon átadásáról
(a továbbiakban: jelen Szerződés)
Rétság Város (székhely: …………..; adószám:…………….., képviseli: …………….)
mint Átadó Önkormányzat (a továbbiakban: Átadó)
másrészről
a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.)17.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-045784; statisztikai számjel:
14077340-6420-114-01; adószám: 14077340-2-44, közösségi adószám: HU14077340) nevében
és képviseletében a 2016. ….. napján létrejött SZT-………….. sz. megbízási szerződésben foglalt meghatalmazás alapján eljáró ……………… Zrt.;
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő),
valamint
DMRV Zrt (székhelye: ………………., cégjegyzékszám: …………….., statisztikai számjel:…………….., képviseli: ……………….), mint víziközmű üzemeltető (a továbbiakban:
Üzemeltető)
(a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél) között a mai napon, a következő feltételekkel.
I. Előzmények
1. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 79. (4)(6) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
“(4) Az 5/F. § (5) bekezdésben és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott gazdasági tevékenység ellátása érdekében a kizárólagos
állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal le
nem választott önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a 18. §
szerinti víziközmű fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a
tulajdonos önkormányzattól nyilvántartási értéken történő átvezetéssel, térítésmentesen 2017.
3
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július 1-jén a magyar államra száll. A vagyonelemek és a fejlesztési források átadás-átvételéről
az érintett önkormányzat és a magyar állam képviseletében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig
írásban megállapodik. A térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó
szempontjából közcélú adománynak minősül.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott vagyonelemekre vonatkozó üzemeltetési jogviszony nem
a kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszert működtető víziközműszolgáltatóval áll fenn, az üzemeltetési jogviszony hatálya 2017. július 1-jén megszűnik.
(6) Ha az üzemeltetési jogviszony az (5) bekezdés szerint szűnik meg, az új üzemeltetési
jogviszony létesítése érdekében az ellátásért felelős és az (5) bekezdésben meghatározott
víziközműhöz kapcsolódó kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszert
működtető víziközmű-szolgáltató 2017. július 1-ig intézkedik, ellenkező esetben a Hivatal
közérdekű üzemeltetőt jelöl ki.”
II. Felek megállapodása
1. Felek kijelentik, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 79. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakkal összhangban a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglalt víziközmű vagyonelemek (a továbbiakban: Víziközművek), a mellékelt vagyon-nyilvántartási értéken történő átvezetéssel térítésmentesen 2017. július 1. napján átszállt/átszáll a Magyar Államra. Átadó Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen Szerződés 1. sz.
melléklete szerinti Víziközművek a Vksztv. 79. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, kizárólagos állami tulajdonban álló regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási ponttal
le nem választott víziközmű-vagyonelemnek minősülnek, és kijelenti, hogy az átszálló/átszállt
vagyonelemekkel összefüggésben nem lép fel követeléssel a Magyar Állammal, vagy képviselőjével szemben. Felek kijelentik, hogy a térítésmentes vagyonátruházás az általános forgalmi adó
szempontjából közcélú adománynak minősül a Vksztv. 79. § (4) bekezdésében foglaltakkal
összhangban.
2. Átadó kijelenti, és Felek kölcsönösen elfogadják, hogy a Víziközművekhez kapcsolódó fel
nem használt fejlesztési forrás összértéke Nulla Ft, mely a Vksztv. 79. § (4)-(6) bekezdésében
foglaltakkal összhangban térítésmentesen 2017. július 1. napján átszállt/átszáll a Magyar Államra. Felek kijelentik, hogy a fejlesztési forrás összértékét a jelen Szerződés 2. sz. melléklete szerinti könyvvizsgálói nyilatkozat tanúsítja. Átadó kijelenti, hogy az átadásra kerülő fejlesztési
forrásokra vonatkozó adatokat a jelen Szerződés …. sz. melléklete foglalja össze. Átadó kijelenti, hogy a jelen pontban meghatározott fejlesztési forrás összértékét jelen Szerződés megkötését
követő 15 napon belül átutalja a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt. ……-nél vezetett ……………… sz. folyószámlájára.
vagylagosan beépítendő: Az átadásig be nem hajtott fejlesztési forrásból fakadó követelések behajtásának jogosultságát az Átvevőre engedményezi, melyhez kapcsolódó engedményező nyilatkozat jelen Szerződés …. sz. elválaszthatatlan mellékletét képezi. Átadó kijelenti, hogy az engedményezés alapjául szolgáló dokumentációt jelen Szerződés megkötését követő 15 napon belül az
Átvevő rendelkezésére bocsátja, és csatolja a jelen Szerződés … sz. mellékletét e források tekintetében is.
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3. Átadó kijelenti, hogy a Víziközművekkel kapcsolatos jelen Szerződés 3. sz. mellékletében
felsorolt dokumentumok, és kapcsolódó vagyonértékelések az Üzemeltető birtokában vannak/
átadja azokat az Üzemeltető birtokába jelen Szerződés létrejöttét követő …. napon belül.

4. Átadó kijelenti, hogy a Víziközművekre vonatkozó üzemeltetési jogviszony a Vksztv. 79. §
(5) bekezdésében foglaltakkal összhangban 2017. július 1. napjával a törvény erejénél fogva
megszűnt, és szavatol azért, hogy a Víziközműveken a megszűnt jogviszony szerinti volt üzemeltetőnek, vagy egyéb harmadik személynek nem áll fenn olyan követelése, amely az Átvevőt,
és/vagy Üzemeltetőt jogainak gyakorlásában akadályozná, vagy korlátozná.
Átadó kijelenti, hogy a Víziközművekre vonatkozó üzemeltetési szerződést 2017. július 1. napjával megszüntette, és szavatol azért, hogy a Víziközműveken harmadik személynek nem áll
fenn olyan követelése, amely az Átvevőt, és/vagy Üzemeltetőt jogainak gyakorlásában akadályozná, vagy korlátozná.
5. Felek rögzítik, hogy a Víziközmű-rendszer üzemeltetője és vagyonkezelője – az MNV Zrt-vel
SZT……… számon megkötött vagyonkezelési szerződés alapján – az Üzemeltető, aki a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ….. napján kelt …. számú határozatában foglalt működési/…. engedély alapján jogosult a Víziközművel érintett …. településen víziközműszolgáltatást nyújtani.
6. Felek kijelentik, hogy – tekintettel arra, hogy a Víziközművek az Nvtv. 4. § (1) bekezdés e)
pontjában és 1. számú mellékletében meghatározott, a magyar állam kizárólagos tulajdonát képező ………………. regionális víziközmű-rendszer (a továbbiakban: Víziközmű-rendszer) részének tekintendők, ezért a Víziközműveket 2017. július 1. napjától kezdődően az Üzemeltető
üzemelteti az Átvevő és Üzemeltető között fennálló, ……… napján létrejött SZT-……….. sz.
vagyonkezelési szerződés alapján tekintettel arra, hogy a Víziközművek működő víziközműnek
tekintendők, melyen a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a folyamatos üzemeltetést biztosítani kell.
7. Az Átvevő és az Üzemeltető rögzítik, hogy az átvett Víziközművekkel kiegészítik a közöttük
létrejött, 6. pontban foglalt vagyonkezelési szerződést.

8. Az Átadó és Átvevő kijelentik, hogy 2017. július 1. napjától az Átvevőt illetik a
Víziközművekkel kapcsolatosan a tulajdonos jogai, illetve terhelik kötelezettségei. Ettől az időponttól kezdődően Átvevő jogosult a Víziközmű hasznainak szedésére, köteles viselni az azzal
járó terheket és kárveszélyt. Felek kijelentik, hogy a birtokátruházás napja, és a nyilvántartások
rendezésének napja 2017. július 1.
9. Átadó kijelenti továbbá, hogy tudomása szerint az átadott víziközmű per-, teher- és igénymentes, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, mely az Átvevő tulajdonszerzését, tulajdonosi
joggyakorlását korlátozná, vagy akadályozná.
Alternatíva:
10. Átadó tájékoztatást ad arról, hogy az átszálló Víziközmű …. támogatásból valósult meg, a
támogatási szerződést (annak összes mellékletével és a beruházáshoz kapcsolódó összes releváns
dokumentációval együtt) átadja az üzemeltető részére, és tájékoztatja átvevőt, hogy jelen szerződés megkötésekor az alábbi támogatási szerződésből eredő kötelezettségek állnak fenn. Átadó
a mellékelt könyvvizsgálói nyilatkozattal alátámasztottan nyilatkozik, hogy a Víziközművekkel
5
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kapcsolatban a még feloldásra nem került támogatás érték a …… azonosító számú beruházás
során ……………. Ft.
…
Alternatíva, ha vízvezetési szolgalmi jog alapítása nem történt meg.
11. Felek megállapodnak, hogy a Víziközművel összefüggően a víziközművel érintett ingatlanokra vonatkozó vízvezetési szolgalmi jog ellátásért felelős magyar állam javára történő alapítása, és ingatlan-nyilvántartási bejegyzése érdekében együttműködnek. Ennek érdekében Átadó
átadja az Üzemeltetőnek a műszaki dokumentációt, aki vállalja, hogy ezt követően az SZT-….
sz. megbízási szerződésben foglaltakkal összhangban a Magyar Állam javára történő szolgalmi
jog alapítása érdekében eljár. Az Üzemeltető köteles az ehhez szükséges dokumentumokat beszerezni, elkészíttetni, valamint a szolgalmi jog alapításával kapcsolatosan felmerülő költségeket
viselni a megbízási szerződésben foglaltakkal összhangban.
III. Záró rendelkezések
1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Vksztv., az Nvtv., a Vtv., az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
2. Jelen szerződés 9 példányban készült, melyből 3 példány az Átadót, 3 példány Átvevőt és 3
példány az Üzemeltetőt illet meg.
3.
Jelen szerződés a Felek általi aláírásával jön létre. Jelen szerződést a Felek, mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen írták alá.

Budapest, 2017……………….

….……..., 2017……………

Átvevő

Átadó

………….,2017………….
Üzemeltető

Mellékletek:
1. melléklet: Átadásra kerülő ivóvízközmű/szennyvízközmű-vagyonelemek, és azok nyilvántartási értéke
2. könyvvizsgálói nyilatkozat
3. átadásra kerülő dokumentumok jegyzéke
4. engedményező nyilatkozat (vagylagos)
5. Átadásra kerülő víziközmű vagyonelemek mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyve
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
TERVEZŐI TÖBBLETIGÉNY III.
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 már két alkalommal tárgyalta a Salgóterv Kft. tervezőjének Lantos László
úrnak a kérelmét.
Képviselő-testület 26/2017. (II. 24.) számú határozatban döntött arról, hogy a 300.000 Ft-os
többletigényt elfogadja. A tervező megküldte a jelenleg hatályos szerződés módosítására tett
javaslatát. Vállalja, hogy a szerződés módosítását követően 3 héten belül alternatívákat dolgoz
ki a takarófalra, melyből a képviselők választhatják ki az általuk optimálisnak tartott változatot.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 13.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
26/2017.(II.24.) Kt. határozat

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
1 oldal a 3 oldalból

Megbízási szerződés jóváhagyása II.

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezői többletigényhez kapcsolódó tervezői szerződés módosításáról szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező. műszaki tervezési munkára szóló szerződés 1. számú módosítását a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-vel jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
A Képviselő-testület a tervezői többletigény 300.000 Ft + áfa összegét a 2017. évi költségvetés
tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
Műszaki tervezési munkára
Ezt a szerződést Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint Megrendelő
mint Megrendelő
és SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. (3100 Salgótarján, Meredek út 3.)
mint Tervező között meglévő, jogérvényes
Rétság város északi részében buszöblök kialakítás terveinek elkészítése a tervezési árajánlat szerinti tartalommal.
tárgyú szerződés módosítására kötötték.
A jogérvényes szerződés alábbi pontjai módosulnak:
A szerződés 1. pontja helyesen:
A szerződés tárgya: Rétság város északi részében buszöblök kialakítás terveinek
elkészítése a tervezési árajánlat és Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2017. (II. 24.) számú határozata szerinti tartalommal.
A szerződés 5. pontja helyesen:
Teljesítési határidő: a tervezési árajánlat szerint és a Képviselő-testület 26/2017. (II.
24.) számú határozata szerinti tartalomra az alábbiak szerint:
- alternatívák kialakítása a kerítésre: a módosítás aláírását követő 3 hét
- végleges terv elkészítése a Képviselő-testület által kiválasztott alternatívára:
képviselő-testületi döntést követő 3 hét
A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
A tervezési díj: 2.100.000 Ft + 27 % ÁFA = 2.667.000- Ft, azaz – Kétmillióhatszázhatvanhétezer- Ft, ebből:
eredeti műszaki tartalom 1.800.000 Ft + Áfa
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (II. 24.) számú határozata szerinti tartalomra 300.000 Ft + Áfa = 381.000 Ft, azaz Háromszáznyolcvanegyezer Ft

Tárgyi módosítással nem érintett pontjai a szerződésnek változatlan tartalommal érvényben
maradnak.
Melléklet: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (II. 24.) számú
határozata

Salgótarján, 2017. március 10.

_______________________
Megrendelő

________________________
Tervező
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 2017. ÉVI ELLENŐRZÉSÉRŐL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére
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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 az önkormányzatok 2010-re kritikussá vált eladósodása miatt folyamatos monitoring rendszert vezetett be. A monitoring rendszer lényege az önkormányzatok
pénzügyi egyensúlyának figyelemmel kísérése, a kockázatok feltárása, a kialakuló trendek feltárása. A pénzügyi monitoring rendszert az Ász első alkalommal Rétság város gazdálkodási adatinak ellenőrzésénál alkalmazta a pilot ellenőrzési módszerrel. Az ellenőrzés e módja nem jelent
helyszíni ellenőrzést, havi, éves adatszolgáltatásainkon keresztül vizsgálták gazdálkodásunkat.
A részletes FV-0173-002/2017. iktatószámú jelentést a 2017. március 7-i soron kívüli testületi
ülésen kiosztottuk, ismétlésétől eltekintek. A sajtó számára megfogalmazott összefoglaló lényegét azonban ismertetem képviselő-társaimmal:
„Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Önkormányzat által ellátott feladatok és felhalmozások finanszírozási struktúrája – 2014-2015-ben egyaránt – biztosította az Önkormányzat
pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatóságát. Az Önkormányzat kötelezettségei alapján a
2014-hez hasonlóan, 2015-ben sem állt fenn eladósodás, így ilyen jellegű kockázat nem volt
az önkormányzati gazdálkodás fenntarthatóságára, a törvényben előírt feladatok ellátására
vonatkozóan. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása során a vagyon értékének megőrzése,
az eszközök pótlása biztosított volt. A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
pénzügyi helyzete a 2015-ben nem jelentett kockázatot az Önkormányzat gazdálkodására.
Az önkormányzatok pénzügyi monitoringja keretében végzett számvevőszéki ellenőrzés megállapította, hogy az ÁSZ által meghatározott ellenőrzési (helyénvalósági) kritériumoknak
Rétság Város Önkormányzata összességében megfelelt, mert a beazonosított kockázatforrások alapján pénzügyi gazdálkodása, adósságállománya és vagyongazdálkodása kockázatot
nem mutatott. Ezért az Önkormányzat feladatellátása és változatlan formában történő gazdálkodása összességében nem jelzett kockázatot.”

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 09.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 2017. évi ellenőrzéséről

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék FV0173-002/2017. iktatószámú jelentéséről készített tájékoztatót.
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi, a jövőben is biztonságos költségvetési
politikát kíván folytani.
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
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FELHÍVÁS
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére
A Felhívás címe: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva
A Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a közösségvezérelt helyi fejlesztések (community-led local
development; továbbiakban: CLLD) megvalósítása érdekében regisztrált Helyi Akciócsoportok
1
(továbbiakban: HACS), azaz CLLD szervezetek részére, közösségi szinten irányított városi Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégiák (továbbiakban: HKFS) elkészítése és megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítése és a
szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány a CLLD
HACS-ok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő HKFS-t annak megvalósítására megítélt támogatás alapján
250 millió Ft és 1 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott HKFS-ek végrehajtása
érdekében a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
2

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:

1



stratégiájuk megvalósításával hozzájárulnak a közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztések céljának eléréséhez;



stratégiájuk megvalósítása érdekében helyi pályázatos rendszert működtetnek, vállalják:
hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok
kidolgozása a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget, biztosítják,
hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami hatóságnak nem
minősülő partnerek adják, és engedélyezik az írásos kiválasztási eljárás alkalmazását;



a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a tevékenységeket.

Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági
feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
2
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben!
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF),
valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi
összesítők), amelyek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, a szakmai mellékletek, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és kapcsolódó
mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák
a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban vagy a
Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére
kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási
Útmutató, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek kapcsolódó dokumentumai esetén az Irányító
Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék
figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!

4

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja
kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek
részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi
alapú gazdaság fejlesztése érdekében. E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a
városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok
kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok
együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi
identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését
támogató stratégiák mentén.
A stratégiák, amelyek egy, a város területén kijelölt összefüggő akcióterületre készülnek, és a helyi
fejlesztési programok alapját jelentik, egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA
forrásait használni. A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és
innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül
hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés
erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.
Jelen felhívás keretében a TOP 7. prioritása keretében közösségvezérelt helyi fejlesztések
megvalósítására elkülönített források kerülnek meghirdetésre. A támogatási kérelem benyújtásának
feltétele a 1303/2013/EU Rendelet 32. cikkében megfogalmazott feltételeknek megfelelően kialakított
HKFS elkészítése, amelynek kiválósága alapján dől el, hogy az adott stratégia megvalósítására a HACS
támogatást kaphat.
Az IH a támogató döntés alapján:
a) együttműködési megállapodást köt a HACS-csal a HKFS megvalósítására felhasználható támogatási
keretösszegre, valamint
b) támogatási szerződést köt a munkaszervezeti funkciót ellátó szervezettel a közösségvezérelt HKFS
megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, továbbá
a program-monitoring feladatok ellátásának költségeire, a keretösszeg összesen maximum 15%-áig.
A jelen felhívás a TOP 7. prioritás forrásáról rendelkezik, ennek megfelelően az elnyerhető támogatás a
2016. március 10-én a https://www.palyazat.gov.hu/top-clld-regisztrcis-felhvs-1 elérhetőségen közzétett
előzetes regisztrációs felhívásban meghirdetett, valamint a jelen felhívás 5.2 fejezetében rögzített
településméret-arányosan megosztott összeg lehet.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45,644 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: legalább 35 db.
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1.3. A támogatás háttere
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program célul tűzte ki integrált, közösségközpontú, alulról
építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés
lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes,
önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések
létrejöttét. Ennek érdekében hozzá kíván járulni a stratégiája megvalósítására támogatást nyert
városokban a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási
minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a város
jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség,
kiemelten a fiatalok helyben maradásához.
A fejlesztések eredményeként várhatóan növekszik a stratégia megvalósítása keretében megújított
közösségi tereket rendszeresen igénybevevő lakosság aránya, illetve a közösségi, szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó terekkel, létesítményekkel való lakossági elégedettség, továbbá a település
kulturális és közösségi intézményeinek látogatottsága.
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: Irányító Hatóság) hirdeti meg a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016.
(I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06/1896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken
8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében a HKFS elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:


helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése;



a helyi közösségi fejlesztési stratégia kiválasztása esetén a stratégia megvalósítása kapcsán további
önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység a közösségvezérelt helyi közösségi
fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtása, ezen belül:
o

kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA),

o

helyi közösségszervezési tevékenységek (ESZA).
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3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
A HKFS elkészítését támogató tevékenységek köre a 1303/2013/EU Rendelet 35. cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján:


A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez kapcsolódóan támogatható:
o

képzés szervezése, megtartása a helyiek számára a helyi közösségszervezési tevékenységekhez
kapcsolódóan, továbbá a stratégia készítéséhez, összeállításához kapcsolódó kompetenciák
erősítése érdekében;

o

HKFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
3.1.2.1. Kötelezően
tevékenységek:

megvalósítandó,

önállóan

nem

támogatható

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan:


konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása: lakossági, vállalkozói, civil fórumok,
meghallgatások, stb., a helyi közösségszervezési tevékenységekhez, amelyek keretében a stratégia
tartalmának értelmezése, továbbfejlesztése, pontosítása történik meg;



a helyi pályázatos rendszer működéséhez szükséges adminisztrációs és igazgatási tevékenység;



a stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenységek (menedzsment, monitoring,
értékelési feladatok), valamint az érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális
kedvezményezettek számára segítő szolgáltatások (animációs tevékenységek);



Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF 10. fejezete alapján.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek választhatók az önállóan támogatható tevékenységeken
felül a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása kapcsán:


a HACS együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása;



együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs és igazgatási tevékenység;



az együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek (menedzsment, monitoring,
értékelési feladatok), valamint az érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális
kedvezményezettek segítése (animációs tevékenységek).

3.2. A támogatható
besorolása

tevékenységek

állami

támogatási

szempontú

A felhívás keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez nyújtott támogatás nem
minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem minősül az
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági (pl. hatósági) tevékenységnek minősül, vagy
b) a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált)
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szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy
termékpiacon nem tevékenykedhet.
Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása a fentiek alapján az EUMSZ 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, az a 2014-2020 programozási időszakra rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken,
a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg, amelyeket a helyi
közösségi fejlesztési stratégia alapján megvalósuló projektek vonatkozásában is be kell tartani:
Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Támogatási kategória
kultúrát és kulturális örökség
megőrzését előmozdító
támogatás;

Közösségvezérelt helyi közösségi fejlesztési
stratégia szerinti műveletek végrehajtása
(ERFA)

helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott
beruházási támogatás;
255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 4 § 15.

sportlétesítményhez és
multifunkcionális szabadidős
létesítményhez nyújtott
beruházási támogatás;
regionális beruházási
támogatás;
csekély összegű támogatás.

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban
meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az
alábbi tevékenységekre:
a)

infrastrukturális beruházások

A felhívás keretében helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során a 3.1.1. - 3.1.2.
pontokban meghatározott tevékenységek vonatkozásában nem támogatható:
a)

a TOP alábbi konstrukciói keretében támogatást nyert fejlesztések:
-

TOP-1.2.1-15

-

TOP-2.1.1-15

-

TOP-2.1.2-15

-

TOP-4.3.1-15

-

TOP-5.2.1-15

-

TOP-5.3.1-16

-

TOP-6.1.4-15

-

TOP-6.3.1-15

-

TOP-6.3.2-15

-

TOP-6.7.1-15

-

TOP-6.9.1-15

-

TOP-6.9.2-16
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b)

egyes ágazati operatív programok által a közösség és kultúra, valamint a turisztika területén
támogatott fejlesztések;

c)

szálláshelyfejlesztés;

d)

kulturális örökség kizárólag állagmegóvást célzó megújítása;

e)

vallási helyszín megújítása kizárólag vallási célú hasznosításra;

f)

lakáscélra szolgáló lakóépületek megújítása;

g)

helyi közösség számára nem elérhető infrastruktúra fejlesztése;

h)

olyan ingatlanok fejlesztése vagy programok, amelyek a stratégiában megjelölt célcsoportok
számára nem látogathatóak vagy csak egyes csoportok számára hozzáférhetők.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A helyi közösségi fejlesztési stratégia készítésére vonatkozó projekt műszaki, szakmai
tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

I.

a) A HACS-nak szükséges a felhívás mellékleteként megjelent módszertani útmutató szerinti helyi
közösségi fejlesztési stratégiát készíteni. A HKFS nem lehet terjedelmesebb, mint 70 oldal vagy
175 000 karakter (a tartalomjegyzéktől a mellékletekig).
b) A helyi közösségi fejlesztési stratégia a támogatást igénylő település helyi közösségeit támogatja
városfejlesztési tartalommal, kulturális-közösségi és kapcsolódó helyi gazdaságfejlesztési
tevékenységekkel.
c) A helyi közösségi fejlesztési stratégia forrásai 2:1 arányban számolnak az ERFA és ESZA
forrásokkal.
d) Az ERFA forrásból támogatható fejlesztéseket kötelező a HKFS által lefedett akcióterületen a
célcsoportok bevonásával tervezni és megvalósítani. A stratégiában szükséges rögzíteni az
akcióterület pontos határait, valamint az akcióterület lakosságszámát.
e) Az akcióterület, amelyre a HKFS készül, nem fedhet át másik olyan akcióterülettel, amelyre a
Vidékfejlesztési Program alapján LEADER HFS készül, vagy amelyre szintén készül HKFS. Az
átfedés mentességről a HACS-nak szükséges gondoskodnia az akcióterület pontos határainak
megadásával, amelyet a benyújtásra kerülő dokumentumban térképi alátámasztással szükséges
bemutatni (mind a saját, mind a fent említett egyéb akcióterületek egyidejű ábrázolásával).
f)

A műveletek tervezése során szükséges figyelembe venni, hogy egyaránt alkalmazásra kerüljenek a
rendelkezésre álló ERFA és ESZA források is.

g) Az ESZA forrásból támogatható fejlesztéseket kötelező a stratégia által lefedett akcióterületen élő
célcsoportok számára, a célcsoportok bevonásával tervezni és megvalósítani.
h) A helyi közösségi fejlesztési stratégiában szükséges megjeleníteni a HACS által megvalósítani kívánt
műveletek, helyi felhívások paramétereit (cél, célcsoport(ok), tartalom, forrásallokáció, főbb elvárt
eredmények, tervezett indikátorok).
i)

A helyi közösségi fejlesztési stratégia hatékony megvalósítása érdekében lehetőség van az elnyert
forrás teljes közkiadásának 15%-áig működési és szervezési feladatokat tervezni. A működési és
szervezési feladatok magukban foglalják a HKFS végrehajtásának irányításához kapcsolódó
működési költségeket (operatív, személyi jellegű, képzési, PR, pénzügyi, valamint a monitoring és
értékelési feladatok ellátásához szükséges költségek), továbbá a potenciális kedvezményezettek
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szükséges felkészítését a sikeres megvalósítás érdekében. A működési költségek minden esetben a
stratégia ERFA forrásait terhelik.
j)

A helyi közösségi fejlesztési stratégiában tervezhetők olyan konkrét beruházások is, ún.
kulcsprojektek, amelyek alapját vagy éppen átfogó keretét adják az egyes, a stratégiához
illeszkedő, ugyanakkor a stratégiában nevesítésre nem kerülő egyébműveleteknek (helyi felhívások).
A kulcsprojektekre tervezett forrás nem haladhatja meg a helyi közösségi fejlesztési stratégia teljes
felosztható – működési és szervezési feladatok nélkül számolt – költségvetésének 40%-át.
Szükséges ehhez kapcsolódóan továbbá bemutatni és részletesen indokolni, hogy hogyan
épülhetnek a kulcsprojekt(ek)re az egyéb fejlesztések.

k) A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során lehetőség van más HACS szervezetekkel
tapasztalatcserét folytatni, és a még hatékonyabb megvalósítás érdekében ezekkel a HACS
szervezetekkel együttműködni.
l)

Nem kezdeményezhető a HACS által olyan felhívás, amelynek keretében a támogatható
tevékenységek egyike vagy mindegyike KKV-k számára vállalkozási tevékenység támogatását
teszi lehetővé.

m) Abban az esetben, amennyiben a HKFS tervezésre jogosult település az általa a regisztrációs
felhívás alapján maximálisan igényelhető támogatásnál magasabb összeg felhasználását is indokolni
tudja a stratégiában, lehetősége van ezt a magasabb összeget több ütemre bontva is betervezni a
stratégiába azzal a kitétellel, hogy a jelen felhívás keretében első körben legfeljebb csak a számára
maximálisan igényelhető támogatás kerülhet odaítélésre. A későbbi ütemek megvalósítására abban
az esetben tud lehetőséget biztosítani az intézményrendszer, amennyiben a TOP CLLD forrása még
nem merült ki és így lehetővé válik további stratégiák / a stratégiák további ütemeinek támogatása.
Ennek megfelelően a stratégiák egyes ütemei megvalósításának önmagukban is értelmezhető,
eredményeket felmutatni tudó, komplex programcsomagoknak kell lenniük.
n) A helyi közösségi fejlesztési stratégiában ismertetni szükséges, hogy a megvalósítása hogyan járul
hozzá a TOP 7. prioritásában megjelenő eredmény és output indikátorok célértékeinek
eléréséhez (kiindulási és célérték megjelölésével egyaránt). A helyi közösségi fejlesztési stratégia
megvalósítását szolgáló projektek kiválasztása során kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a
fejlesztések hozzájáruljanak az TOP-ban vállalt indikátorok értékének teljesüléséhez. Amennyiben
stratégia megvalósítása nem az OP célokkal és az OP által vállalt eredmények teljesítésével
összhangban zajlik, az Irányító Hatóság felülvizsgálhatja a forrásfelhasználás hatékonyságát, és
szükség esetén intézkedhet a megvalósítás menetének korrigálásáról. A vállalt értékek
meghatározásához kérjük figyelembe venni a palyazat.gov.hu oldalon elérhető indikátor definíciós
adatlapokban foglaltakat.
o) A helyi közösségi fejlesztési stratégia benyújtásáig szükséges eldönteni, hogy a HACS konzorciumi
vagy egyesületi formában kíván részt venni a CLLD eszköz megvalósításában, és a támogatási
kérelmet már ennek megfelelően véglegesíteni és a szükséges dokumentumok csatolásával
benyújtani.
II.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia végrehajtására vonatkozó szakmai elvárások, a HACS
feladatai:
a) A HACS felelős az általa készített HKFS kiválasztása esetén annak megvalósításáért. Ebből
következően a HACS vállalja a HKFS támogató intézményrendszer által meghatározott formai és
tartalmi elvárások szerinti megvalósítását:


a CLLD eljárásrend szerinti végrehajtási szabályokat alkalmazva;



a támogató által közzétett dokumentumsablonokat alkalmazva.

b) A HACS-nak a helyi közösségi fejlesztési stratégia végrehajtása során kötelező együttműködnie a
támogató intézményrendszerrel.
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c) A helyi közösségi fejlesztési stratégia sikeres végrehajtása érdekében szükséges a HACS-nak
gondoskodni szakmailag felkészült lebonyolító szervezetről. Ez az elsősorban adminisztratív
feladatokat ellátó szervezet felel az igazgatási és pénzügyi feladatokért, ezért a HKFS-ben
szükséges bemutatni a szervezeten belül a végrehajtásra a módszertani iránymutatásoknak
megfelelően kiválasztott szervezetet. A munkaszervezet kizárólag egy, az akciócsoporton belül nonprofit szervezetként működő partner, vagy pedig a tagok által létrehozott közös non-profit
szervezet lehet.
d) A HACS feladata a helyi szereplők (a lehetséges végső kedvezményezettek) fejlesztési és
végrehajtási kapacitásainak fejlesztése, képzések, projektfejlesztési tanácsadás, stb. biztosításán
keresztül.
e) A HACS köteles gondoskodni a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során a
megjelentetésre kerülő helyi felhívásokra érkezett támogatási kérelmek kiválasztásáról és
rangsorolásáról. Ennek érdekében köteles:
a. a helyi felhívásokra beérkező kérelmeket befogadni és értékelni;
b. helyi bíráló bizottságot (továbbiakban: HBB) működtetni. A szervezet vonatkozásában a
stratégiában ismertetni szükséges a kiválasztásához felállítandó döntéshozatali struktúrát
(annak tagságát), amely: elkerüli az összeférhetetlenséget, biztosítja, hogy a kiválasztási
döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő
partnerek adják. Az állami hatóságnak minősülő személyek tagsága a HBB-ben csak
ebben a képviseleti minőségükben vehetők számba. A HBB ügyrendjét az Irányító
Hatóság hagyja jóvá. A HBB-nek törekednie kell a döntési javaslata megfogalmazása
során a HKFS célkitűzéseihez leginkább illeszkedő, és céljainak eléréséhez leginkább
hozzájáruló kérelmek kiválasztására. A kérelmek kiválasztását és a támogatási összeg
rögzítését követően a HACS a kérelmeket a támogathatóság végső ellenőrzése céljából
benyújtja az Irányító Hatósághoz.
f) A HACS a HKFS megvalósítása érdekében felhívást készít és tesz közzé. A HACS a helyi
felhívásokban köteles meghatározni a támogatásra kerülő kérelmek kiválasztására irányuló
kritériumokat. A helyi felhívások minden esetben egy alap (vagy az ERFA, vagy az ESZA) források
terhére jelentethetők meg. A felhívások mindegyikének ezen belül kötelezően tartalmaznia kell az
alábbi, a TOP Monitoring Bizottsága által kiválasztott kiválasztási kritériumokat, vagy azok
részletesebb alábontásaként megjelenő egyéb értékelési szempontokat:
a. a felhívás keretében integrált, területi alapú helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő
fejlesztések valósulnak meg;
b. a felhívás keretében megvalósuló
tartalmaznak;
c.

projektek

újszerűek, innovatív megoldásokat

a felhívás keretében támogatást nyert fejlesztések hozzájárulnak a
népességmegtartó képességéhez a helyi közösségek megerősítésén keresztül.

terület

g) A HACS köteles mind a HKFS, mind a támogatott helyi fejlesztések végrehajtásának
monitoringjáról gondoskodni, továbbá a stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési
tevékenységeket elvégezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a HACS-nak a helyi közösségi fejlesztési
stratégia megvalósítása során eleget kell tennie a TOP 7. prioritásának kimeneti és eredmény
indikátoraihoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ennek keretében minden év
november 30-ig éves előrehaladási jelentést kell tenni az Irányító Hatóság felé, egészen a helyi
közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatást nyert projektek fenntartásának végéig.
h) A HACS köteles félévente kifizetési kérelemmel egybekötött időközi beszámolót (a továbbiakban:
IB) készíteni és benyújtani az Irányító Hatóság felé, amelyben ismerteti a helyi közösségi fejlesztési
stratégia végrehajtásának előrehaladását és működéshez szükséges források kifizetését igényli meg.
Előlegként a működési költség 6 hónapra arányosított összege igényelhető.
i) A HACS által meghirdetésre kerülő helyi felhívások keretében támogatásra
projektjavaslatok kiválasztását szükséges legkésőbb 2020. december 31-ig lezárni.

kerülő
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j) A HACS által meghirdetésre kerülő helyi felhívások kapcsán támogatásra kerülő projekt
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap lehet. A megvalósítás végső
határideje a jelen felhívás 3.4.2.4. pontja értelmében 2022. december 31.
k) Amennyiben egy város területéről ugyanarra az akcióterületre vonatkozóan több HACS regisztrációja
is elfogadásra kerül, abban az esetben a szakmai értékelés alapján magasabb pontszámot elért
stratégia lesz támogatható. Amennyiben csak részben fednek át az akcióterületek, és valamennyi
stratégia támogatásra javasolható, továbbá kijelölhető a településen átfedésmentesen több
akcióterület is, az együttműködési megállapodás és a támogatási szerződés addig nem köthető meg,
ameddig az átfedő területekkel érintett HACS-ok nem gondoskodnak az Irányító Hatóság instrukciói
alapján kialakított átfedésmentesség teljesüléséről. Amennyiben a település méretéből fakadóan két
átfedésmentes akcióterület nem alakítható ki, úgy a szakmai értékelés alapján magasabb
pontszámot elért stratégia lesz támogatható.
Mind a HKFS alapján támogatásra kerülő projektek, mind a CLLD eszköz általános végrehajtási
feladatainak (menedzsment, animáció, partnerség-építés, tapasztalatcsere, stb.) ellátása során
szükséges biztosítani a nyilvánosságot az ÁÚF 10. fejezete alapján.
A HKFS tartalma csak az Irányító Hatóság egyetértésével módosítható vagy csökkenthető. A stratégia
szakmai tartalmának csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – a stratégia
megvalósítására elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az
érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

3.4.1.2.
Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
érvényesítésével kapcsolatos elvárások

szempontok

Az alábbi elvárásokat elsősorban a helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése és
megvalósítása során szükséges figyelembe venni és érvényesíteni, amelyek HACS által elnyert
CLLD forrás terhére meghirdetésre kerülő helyi felhívásokban relevanciától függően
érvényesítendők.
A HKFS tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
-

Az európai uniós forrásból támogatott projektek végső kedvezményezettje köteles a projektjére
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett
területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során
keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nemmegfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

-

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő és a végső kedvezményezett esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

-

Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való
alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az
éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben! Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt
megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság,
forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat.
A mérlegelés eredményeképp a támogatási kérelemben nyilatkozni kell, ha a projektnek nincs előre
látható klímakockázata, vagy el kell készíteni a projekt klímakockázati elemzését és kockázatkezelési
tervét. Az elemzést és kockázatkezelési tervet csatolni kell a támogatási kérelemhez, és figyelembe
kell venni a költség-haszon elemzés és a megvalósíthatósági tanulmány készítésekor. A
kockázatkezelési terv által javasolt intézkedések megvalósulását, az intézkedések megvalósításával
elért eredményeket nyomon kell követni, és az intézkedések eredményességéről a projekt
előrehaladásáról és zárásáról szóló beszámolókban be kell számolni.
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-

Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás
megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti, ökológiai
állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb
a projektfejlesztés során a projekt tartalmi, műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő
teljesítésekor. Az állapotfelmérésről készült dokumentációt csatolni kell a támogatási kérelemhez. A
dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a
kivitelező a projekt megvalósítása során okozott káros környezeti, ökológiai hatásokat, biztosítani a
területre jellemző biológiai sokféleség megőrzését és az ökológiai átjárhatóságot. Az ökológiai
állapotban bekövetkezett változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az
állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések
eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített
beszámolóhoz.

-

A fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben, ha a
projekt
valamennyi
környezeti,
esélyegyenlőségi
jogszabálynak
megfelel,
és
az
energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a
klímaváltozásra hatása nincs.

-

Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a
támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és
férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.
(információ: http://www.etikk.hu)

-

A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés
helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos
akadálymentesítés.

-

Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.

-

Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi
esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.

-

Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi
állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
63. §-nak megfelelően.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során a HACS szervezetnek érvényesítenie
szükséges az alábbi szempontokat:
-

Az önkormányzat esélyegyenlőségi tervének (foglalkoztatási ET) elkészítése/megléte.
A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van.
Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen be kell mutatni.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A HKFS megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni, legfeljebb 25
mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára
szükséges megtervezni.
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
1. A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés
meghozatalától számított 2 hónapon belül szükséges a HACS munkaszervezetében dolgozó
személyek szakmai önéletrajzát benyújtani az Irányító Hatósághoz.
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2. A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés
meghozatalától számított 6 hónapon belül szükséges legalább egy HACS által megjelentetésre
kerülő felhívástervezetet benyújtani a támogató intézményrendszer felé.
3. A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés
meghozatalától számított 6 hónapon belül szükséges gondoskodni a HKFS keretében nevesítésre
került kulcsprojektek közül legalább egy megkezdhetőségéről (amennyiben kulcsprojekt a
stratégiában nevesítésre került).
4. A stratégia megvalósításának előrehaladásáról félévente kifizetési kérelemmel egybekötött
időközi beszámolót (a továbbiakban: IB) szükséges készíteni és benyújtani az Irányító Hatóság
felé, ezért félévente kötelező az IB elkészítése.
5. A HKFS keretében támogatásra kerülő
2020. december 31-ig szükséges lezárni.

projektjavaslatok

kiválasztását

legkésőbb

6. A HKFS keretében támogatásra kerülő projektek végrehajtását legkésőbb 2022. december 31-ig
szükséges lezárni.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása
kötelezettségre vonatkozó elvárások

során

a

közbeszerzési

Közbeszerzési kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet a stratégia tervezése és végrehajtása keretében megvalósítandó beszerzések
tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban
meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a végső
kedvezményezett feladata.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
A helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése vonatkozásában támogatás a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően megkezdett projekthez (HKFS tervezési folyamatának elindítása) is igényelhető.
A HKFS készítése, mint előkészítéshez tartozó tevékenység, nem jelenti a projekt megkezdését,
ugyanakkor a helyi felhívások alapján történő kiválasztási folyamat a HKFS-ről történő döntést
megelőzően nem kezdhető meg.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása vonatkozásában a HKFS keretében kiválasztásra
kerülő támogatási kérelem megkezdhetőségéről a HACS által megjelentetésre kerülő, vonatkozó felhívás
fog információkat tartalmazni.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának
6.1. alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le,
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
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3.5.2. A helyi közösségi fejlesztési stratégia tervezésére és végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására a jelen felhívás alapján támogatásra kerülő
program megkezdését, vagy – amennyiben a projekt az együttműködési megállapodás hatályba lépéséig
nem kezdődött meg – az együttműködési megállapodás hatályba lépését követően legfeljebb 52 hónap áll
rendelkezésre.
A HKFS készítésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolhatóságának kezdete: 2014. január 1.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési
igénylés) benyújtásának végső határideje 2023. június 30.
A helyi fejlesztési stratégia megvalósítása befejezettnek akkor minősül, amennyiben valamennyi, a HACS
által meghirdetett helyi felhívás alapján támogatásra került helyi fejlesztés fizikailag megvalósult.
A HKFS alapján meghirdetésre kerülő helyi felhívás keretében kiválasztott projekt (a továbbiakban: helyi
projekt) végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap lehet. A helyi projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje
2023. március 31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.
A helyi felhívás keretében támogatásra kerülő projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt
keretében támogatott valamennyi tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a
felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó
támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére
ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.

vonatkozó részletes szabályozást az

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott
támogatással el kell számolni.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia készítésére valamint támogatási kérelem benyújtására kizárólag a
3
4
kevésbé fejlett régiók területén elhelyezkedő, 10 000 főnél népesebb városi jogállású települések
jogosultak, a projektnek (a HKFS elkészítésének) is a jogosult település területén kell megvalósulnia.
A HACS minden esetben kizárólagosan az IH által elfogadott HKFS-ban rögzített földrajzi terület
vonatkozásában (akcióterület) támogathat fejlesztéseket.
A HKFS keretében támogatásra kerülő projektek kapcsán elvárás, hogy az ERFA forrásból támogatható
fejlesztéseket kötelező a stratégia által lefedett akcióterületen, az ESZA forrásból támogatható
fejlesztéseket kötelező a stratégia által lefedett akcióterületet magában foglaló településen székhellyel
vagy telephellyel rendelkező szervezet által, a stratégia által lefedett akcióterületen élő célcsoportok
számára tervezni és megvalósítani.

3
4

a lakónépesség kerül figyelembevételre
a lakónépesség figyelembe vétele a KSH 2014-ben kiadott helységnévtára alapján történik
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3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
A helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatásra kerülő projektek vonatkozásában
fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételeket a HACS által megjelentetésre kerülő felhívás
tartalmazza.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
A helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatást nyert projektekre vonatkozó indikátorok a
következők:
Célérték
2018.
október 31.

Célérték
projektzárás

Indikátor neve

Mértékegység

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek

m

2

CO39

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek

m

2

CO38

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési
5
6
stratégiával érintett települések lakosságszáma

fő

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek
vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS
keretében tervezett és végrehajtott programok száma

db

10 000

Azonosító

PO16

PO23

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján
a végső kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az
indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át,
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki,
szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont
c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
A támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU Rendelet
1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben
5
6

HKFS
A KSH 2014. évre vonatkozó helységnévkönyve alapján
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meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési
kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a
beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor kérdőívet kell szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. A kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és
felelősségét az adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a támogatási
szerződéssel egyidejűleg köt meg a kedvezményezettel. Az adatfeldolgozási szerződés és a kérdőívek
megtekinthetőek a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 oldalon.
Egyéb adatszolgáltatás körébe tartozó mutatók

belépő
férfi

belépő
nő

kilépő
férfi

kilépő
nő

7

A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatók a
következők:
munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is
tartós munkanélküliek
inaktív személyek
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív
személyek
foglalkoztatottak, beleértve az önfoglalkoztatókat
25 éven aluliak
54 éven felüliek
54 éven felüli, munkanélküli – beleértve a tartósan
munkanélkülieket –, vagy oktatásban vagy képzésben nem
részt vevő inaktív résztvevők
alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2)
végzettséggel rendelkező személyek
felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4)
végzettséggel rendelkező személyek
felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező személyek
munkanélküli háztartásban élő résztvevők
munkanélküli háztartásban élő, gyermekeket eltartó
résztvevők
egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó
résztvevők
migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek
(beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a
romákat)
fogyatékossággal élő résztvevők
egyéb hátrányos helyzetű személyek
hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő személyek

7

„Résztvevők” azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és
akik számára egyedi kiadásokat különítenek el.
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Egyéb adatszolgáltatás körébe tartozó mutatók

belépő
férfi

belépő
nő

kilépő
férfi

kilépő
nő

vidéki területeken élők
A szervezetekre vonatkozó közös kimeneti mutatók a
következők:
a szociális partnerek vagy nem kormányzati szervezetek
által teljesen vagy részben végrehajtott projektek száma
a nők foglalkoztatásban való fenntartható részvételét és
érvényesülési lehetőségeit fokozó projektek száma
a közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló
projektek száma nemzeti, regionális és helyi szinten
a támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma
(beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat és a szociális
gazdaságban működő vállalkozásokat).
A résztvevőkre vonatkozó közvetlen közös
eredménymutatók a következők:
inaktív résztvevők, akik a program elhagyásának
időpontjában munkát keresnek
a program elhagyásának időpontjában
oktatásban/képzésben részt vevők
a program elhagyásának időpontjában képesítést szerző
résztvevők
a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban –
beleértve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők
fogyatékossággal élő résztvevők, akik a program
elhagyásának időpontjában munkát keresnek,
oktatásban/képzésben vesznek részt, képesítést szereznek,
foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – vannak
A résztvevőkre vonatkozó hosszabb távú közös
eredménymutatók:
a program elhagyása utáni hat hónapon belül
foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők
a program elhagyása után hat hónapon belül jobb munkaerőpiaci lehetőségekkel rendelkező résztvevők
54 éven felüli résztvevők, akik a program elhagyása után hat
hónapon belül foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak
fogyatékossággal élő résztvevők, akik a program elhagyása
után hat hónapon belül foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak
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3.8. Fenntartási kötelezettség
Az ERFA forrásból támogatásban részesült végső kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől
számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
Az ESZA forrásból támogatásban részesült projekt végső kedvezményezettjének vállalnia kell, hogy a
támogatott beruházással beszerzett eszközök csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetők
el, adhatók bérbe, illetve terhelhetők meg, a projekt befejezést követő 5 évig.
Regionális beruházási támogatásként igénybe vett támogatás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az
üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három
évig fenntartja. Ez azonban nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak
alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a
gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a
beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos
funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet
korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

3.9. Biztosítékok köre
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

3.10. Önerő
A helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése nem tartozik állami támogatási kategóriába, ezért annak
elkészítéséhez önerő biztosítása nem szükséges, ugyanakkor az elszámolhatósági korlát a stratégia
vonatkozásában legfeljebb 10 millió Ft.
A támogatott stratégia keretében kiválasztásra kerülő végső kedvezményezettnek azonban legalább a
projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell
rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást,
valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós
finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre
állásáról. (Kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül szükséges a képviselő-testületi,
társulási tanácsi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti
rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata, költségvetési szervek
esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül szükséges az irányító szerv vezetőjének
nyilatkozata a saját forrás biztosításáról.) Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az
előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolni az
önerő rendelkezésre állását.
Az egyes fejlesztések vonatkozásában alkalmazásra kerülő támogatási kategóriákról és azok részleteiről
információt a HACS által megjelentetésre kerülő egyes felhívások fognak tartalmazni.
Regionális beruházási támogatásként igénybe vett támogatás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
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A támogatást igénylőnek, azaz a HACS-nak valamint a végső kedvezményezettnek a projekt nem
elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A TOP keretében 2016. március 10-én megjelent regisztrációs felhívás keretében 2016. június 4-ig
a clld@ngm.gov.hu e-mail címen sikeresen regisztrált HACS-ok.
Amennyiben a HACS egyesületként kíván támogatási kérelmet benyújtani, a támogatást igénylők
jogosult köre a következő: egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Amennyiben a HACS konzorciumban kíván támogatási kérelmet benyújtani, a támogatást igénylő
konzorciumi partnerek jogosult köre az alábbi szervezetek közül kerülhet ki:
-

helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);

-

helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);

-

önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);

-

egyesület, szövetség (GFO 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);

-

köztestület (GFO 54)

-

egyházi jogi személy (GFO 55);

-

alapítvány (GFO 563, 565, 569);

-

közalapítvány (GFO 561, 562);

-

társasház (692), lakásszövetkezet (GFO 593)

-

nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)

-

önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság
(GFO 11, 57);

-

egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);

-

egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69);

-

vállalkozás (GFO 113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 128, 129, 228, 23);

-

költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39);

-

európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 11, 14).

A konzorcium vezetője kizárólag az adott településen székhellyel rendelkező, vállalkozásnak (GFO
113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 128, 129, 228, 23) nem minősülő szervezet lehet.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg
támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely HACS nem rendelkezik az Irányító Hatóság részéről kiadott, a sikeres regisztrációról szóló
visszaigazolással;
b) amely HKFS által lefedett akcióterület nem teljesíti a Rendeletben és a regisztrációs felhívásban
foglalt kritériumokat a terület kijelölésére és a szerveződés feltételeire vonatkozóan;
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c) amely HACS szervezetben nem biztosított a döntéshozatali szinten az egyes különböző
érdekcsoportok szavazati jogának 49%-ot meg nem haladó aránya;
d) amely stratégia nem tartalmazza 1:2 arányban az ESZA és ERFA források ötvözését;
e) az a regisztráló szervezet, amely az IH által, a jóváhagyás feltételéül szabott, a lefedett terület
megváltoztatására irányuló feltételeknek nem tesz eleget.
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás:
a) Nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás azon támogatást igénylő
részére:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott
támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben
i.

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

ii.

a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
f)

ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
h) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
i)

olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

j)

repülőtéri infrastruktúrához nyújtott támogatás,

k) kikötői infrastruktúrához nyújtott támogatás,
l)

dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,

m) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke
alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás .”
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
azon támogatást igénylő részére:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
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meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott
támogatás,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.”

i.

A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható csekély összegű támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott
támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben
i.

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

ii.

a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f)

amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható regionális beruházási támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny
vállalkozás részére, ha
i.

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

ii.

a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
f)

ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) acélipari tevékenységhez,
h) hajógyártási tevékenységhez,
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i)

szénipari tevékenységhez,

j)

szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

k) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
l)

energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását
szolgáló beruházáshoz,

m) ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem
benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a támogatási
kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a
beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy
hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén,
n) szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10)
bekezdésében meghatározott feltételekkel,
o) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11)
bekezdésében meghatározott feltételekkel,
p) azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
q) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
r)

azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására három szakaszban van lehetőség. Az első
szakasz lezárultával a keret maximum 50 , a második szakasz lezárultával további 25, a harmadik
szakasz lezárultával újabb 25 százalékát érintően kerül döntés meghozatalra. Amennyiben az 50, majd a
25 százalékot meghaladó igény mutatkozik a forrásokra, a szakmai minimumpontszámot elért kérelmek
automatikusan átkerülnek a következő szakaszba, és ott együttesen kerülnek elbírálásra a későbbi
szakaszra benyújtott kérelmekkel. A támogatást igénylőnek a kérelem benyújtására rendelkezésre álló idő
alatt bármikor lehetősége van a kérelmét visszavonni. Amennyiben az első és a második szakaszban
támogatható projektek hiányában nem kerül lekötésre a meghirdetett keret, a fennmaradó forrás a
harmadik szakasz keretére kerül átcsoportosításra.
Az első szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. június 9-től 2016. július 6-ig van lehetőség. Az első
szakaszban a rendelkezésre álló forrás 22.822 millió Ft.
A második szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. július 7-től 2017. február 28-ig van lehetőség. A
második szakaszban a rendelkezésre álló forrás 11.411 millió Ft.
A harmadik szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. március 1-jétől 2017. május 24-ig van
lehetőség. A harmadik szakaszban a rendelkezésre álló forrás 11.411 millió Ft.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás
6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
8
nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus
benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai

8
Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
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9

10

szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás
igénybevételével a következő címre:
Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságai

(garantált

kézbesítési

idejű

Címek

belföldi

postai

szolgáltatás)

Levelezési címek

Baranya Megyei Igazgatóság

7621 Pécs, Apáca utca 6.

7602 Pécs Pf. 338

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér
4. II-III. emelet

6001 Kecskemét, Pf. 373

Békés Megyei Igazgatóság

5600 Békéscsaba, Dózsa György
út 1.

5601 Békéscsaba Pf. 120

Borsod - Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóság

3525 Miskolc, Hősök tere 3.

3525 Miskolc Pf. 122

Csongrád Megyei Igazgatóság

6720 Szeged, Vár utca 5.

6701 Szeged Pf. 491

Fejér Megyei Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Ősz utca
11-13.

8050 Székesfehérvár Pf. 387

Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatóság

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26. 9022 Győr, Pf.: 569

Hajdú Bihar Megyei Igazgatóság

4026 Debrecen, Hatvan utca 15.

4002 Debrecen Pf. 112

Heves Megyei Igazgatóság

3300 Eger, Eszterházy tér 5.

3300 Eger Pf. 26

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóság

5000 Szolnok, Liget út 6.

5000 Szolnok Pf. 90

Komárom-Esztergom Megyei
Igazgatóság

2800 Tatabánya, Fő tér 32.

2800 Tatabánya, Komáromi u.
6., Pf. 1305

Nógrád Megyei Igazgatóság

3100, Salgótarján, Rákóczi út 15

3101, Salgótarján Pf. 89

Somogy Megyei Igazgatóság

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

7401 Kaposvár Pf. 115

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B

4400 Nyíregyháza Pf. 140

Tolna Megyei Igazgatóság

7100 Szekszárd, Augusz Imre utca
7101 Szekszárd Pf. 73
7.

Vas Megyei Igazgatóság

9700 Szombathely, Széll Kálmán.
u.20.

9700 Szombathely Pf. 70

9

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás.
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
10
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései
alapján - nem vehető igénybe.
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Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságai

Címek

Levelezési címek

Veszprém Megyei Igazgatóság

8200 Veszprém, Budapest út 4.

8201 Veszprém, Pf.:3000

Zala Megyei Igazgatóság

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

8901 Zalaegerszeg, Pf.: 181

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét!

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés
alkalmazására.
Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli
egyeztetésre.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot
hív össze.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi
kritériumoknak:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben
benyújtásra került;
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint;
c) a támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe
tartozik.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a) a támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be;
b) támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF-ben megadott
szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad;
c) a Felhívás 6. pontjában meghatározott dokumentumok csatolásra kerültek;
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d) a támogatást igénylő rendelkezik az irányító hatóság által kibocsátott visszaigazolással a sikeres
előzetes regisztrációról;
e) Az igényelt támogatás összege nem haladja meg az akcióterület lakosságszáma alapján
maximálisan igényelhető támogatási összeget;
f) Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.
Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.
3.

Tartalmi értékelési szempontok

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre
adott összpontszám nem éri el a minimális 76 pontot. A 76 pont elérése nem jelenti automatikusan a
támogatás megítélését.
Amennyiben a 2., 8., 10., 30., 36., 47. pontok egyikében is az értékelési szempont „nem felelt meg”
minősítést, azaz 0 pontot kap, abban az esetben az irányító hatóság a támogatási igénylést elutasítja.

Értékelési szempont

A HFS kidolgozásának minősége

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám
4

1.

A dokumentum teljes terjedelme (70 oldal vagy 175 000 karakter) és
szerkezete megfelel a sablonban előírtaknak.

0/1

2.

Minden fejezet tartalmaz kifejtést.

0/1

3.

A szerkezet átlátható, könnyen olvasható, az oldalszámozás és a
táblázat/ábra hivatkozások megfelelőek.
A dokumentum teljessége

0/1/2
9

4.

A dokumentum fejezetei és az egyes alpontok az útmutatóban
leírtaknak megfelelő tartalommal lettek kidolgozva.

0/1/2

5.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia forrásai 2:1 arányban
számolnak az ERFA és ESZA forrásokkal.

0/1

6.

Az akcióterület kijelölése a szabályozásnak megfelelő, összefüggő
területet alkot, átfedés mentes, továbbá a stratégiában körvonalazott
fejlesztések koherenciája az akcióterületen belül megállapítható.

0/3/6

A helyi közösség bevonása a tervezési folyamatba

6

7.

A tervezési folyamat nyitott (bárki részt vehet) és átlátható (jól
kommunikált). A bevonást célzó tevékenységek módszertanilag
megfelelőek, leírásuk jól részletezett, a folyamat eredményei
mindenki számára elérhetők, nyilvánosak.

0/1/2/3

8.

A három szektor képviselete kiegyensúlyozott a tervezési
folyamatban.

0/1

9.

A közösség hozzájárulása a stratégiához jól nyomon követhető.

0/1/2

26

Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

A helyzetelemzés minősége
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10.

Az összefüggő terület, az erőforrások kritikus tömege és a
személyes kapcsolattartás képessége bizonyított.

0/1

11.

A helyzetfeltárás megfelelően részletezett, releváns, friss adatokon és
információkon, vagy a városnak a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
alapján felülvizsgált ITS-e megalapozó vizsgálatán alapul.

0/1/2

12.

A helyzetfeltárás elemzi az adott akcióterület jellemzőit.

0/1/2

13.

A
helyzetfeltárás
egyértelműen
beazonosítja
a
stratégia
szempontjából fejlesztés középpontjába helyezendő célcsoportokat,
közösségeket, fejlesztési területeket.

0/2/4

14.

A vonatkozó fejezet beazonosítja a 2014-2020-as OP-k, különösen a
TOP szempontjából releváns beavatkozási területeit és a
helyzetfeltárásra alapozva indokolja azok fontosságát.

0/1/2

15.

A vonatkozó fejezet áttekinti a HKFS tartalmát befolyásoló megyei
(ITP), települési szinten megfogalmazott (ITP és/vagy ITS) fejlesztési
prioritásokat/beavatkozási
területeket/jelentős
projekteket
és
bemutatja a kapcsolatukat a HKFS-sel.

0/2/4

16.

A vonatkozó fejezet áttekinti a HKFS tartalmát befolyásoló, a terület
gazdasági, környezeti és a befogadást támogató programokat,
szolgáltatásokat és bemutatja kapcsolatukat (komplementaritás,
koherencia) a HKFS-sel.

0/1/2

17.

A SWOT elemzés az útmutatónak megfelelő logika szerint készült
(szerepel benne gazdaság, társadalom, környezet; a kategóriák
értelmezése és az egyes elemek megfelelők; elemző/értelmezők).

0/1/2

18.

A SWOT elemzés megállapításait a helyzetfeltárás megalapozza, a
kapcsolat egyértelmű.

0/1/2

19.

A fejlesztési szükségletek definiálása az útmutatónak megfelelő
logika szerint készült.

0/1/2

20.

A fejlesztési szükségletek megállapításait a helyzetfeltárás és a
SWOT is megalapozza.

0/1/2

A stratégia és a cselekvési terv minősége
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21.

A célok meghatározása módszertanilag megfelel az útmutatóban
foglaltaknak (a célok száma a megvalósíthatóság határán belül van,
célokat fogalmaz meg nem tevékenységeket; a célok tartalma
egyértelmű; a célok hierarchiája megfelelő).

0/1/2

22.

A tervezett forrás összhangban van a kitűzött célokkal.

0/1/2

23.

A stratégia céljai megfelelően alátámasztottak, indokoltak: az
akcióterület szükségleteire és lehetőségeire reflektálnak a
gyengeségek és veszélyek figyelembe vételével.

0/2/4
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Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

24.

A tervezett intézkedések összhangban vannak a kitűzött célokkal,
egyértelmű a kapcsolat a célok és az intézkedések között. A tervezett
intézkedések egységes koncepciót, koherens egészet alkotnak.

0/2/4

25.

A célindikátorok alkalmasak a célok teljesülésének mérésére. A
célértékek reálisak és mérhetők (megfelelnek a SMART elveknek).

0/1/2

26.

Az intézkedések reálisak, megalapozottak és megvalósíthatók.

0/1/2

27.

Az intézkedések indításának ütemezése arányos, adott esetben
tekintettel van az egyes intézkedések egymásra épülésére, a
folytonosságra és a fenntarthatóságra.

0/2/4

28.

Az intézkedések indoklása épít a helyzetfeltárás, a SWOT és a
szükségetek megállapításaira, azok hiánypótló jellegűek, létező
szükségletekre válaszolnak, a kapcsolat egyértelmű.

0/3/6

29.

Az intézkedések mentén támogatható tevékenység-területek és a
jogosultak köre egyértelműen definiált (megvalósítható, a
felhívásokba átemelhető) és a célok megvalósulását szolgálja.

0/1/2

30.

Az ERFA és ESZA intézkedések reflektálnak egymásra.

31.

A kiválasztási kritériumok a célok megvalósulását szolgálják.

0/2/4

32.

A kimeneti indikátorok tartalmazzák a kötelezően alkalmazandó
indikátorokat, a célértékek arányban állnak az intézkedésre allokált
forráskerettel.

0/2/4

33.

Az nemzetközi és térségek közötti együttműködések tervezett
tématerületei jól definiáltak, megalapozottak és konkrét közös
eredmények elérését teszik lehetővé.

0/1/2

34.

A monitoring adatok adatforrása, a gyűjtés módszere, gyakorisága
megfelelő, megvalósítható.

0/1

0/1/2

Az elemzés és a visszacsatolás biztosított.
35.

A program megvalósítása kapcsán felmerülő kockázatok elemzése
megtörtént, a kockázatkezelési intézkedések megfelelőek.

0/3/6

CLLD hozzáadott érték
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36.

A stratégia céljai és intézkedései összhangban vannak a TOP
CLLD intézkedés céljaival.

0/1

37.

Az intézkedések leírása megfelelően alátámasztja az adott intézkedés
egyéb kiegészítő jellegét. A kapcsolódások és a lehatárolások is
megfelelőek az akcióterületen megvalósuló egyéb fejlesztésekkel.

0/2/4

38.

A stratégia bemutatja, hogyan járul hozzá a munkahelyteremtéshez
és a jövedelemgeneráláshoz.

0/1/2

39.

A stratégia bemutatja, hogy az intézkedések hozzájárulnak a terület
népességmegtartó képességéhez a helyi közösségek megerősítésén

0/1/2
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Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

40.

A stratégia bemutatja, hogyan járul hozzá a társadalmi befogadás
erősítéséhez, szükség szerint a szegénység újratermelődésének
csökkentéséhez.

0/1/2

41.

A
stratégia
bemutatja,
hogyan
járul
hozzá
a
nők
esélyegyenlőségéhez, a fiatalok és egyéb sérülékeny csoportok
helyzetének javításához.

0/1/2

42.

A stratégia bemutatja, hogyan ösztönzi az ágazatközi, szektorok
közötti, több szereplőt érintő megoldásokat.

0/1/2

43.

A stratégia bemutatja, hogyan ösztönzi a helyben innovatívnak
számító, új modellek kialakítását és hogyan segíti, hogy az új
megoldások, ötletek, gyakorlatok a helyi szereplők számára
elérhetővé váljanak.

0/2/4

44.

A stratégia bemutatja, hogyan ösztönzi az együttműködéseket és
hogyan generálja a hálózatosodást.

0/1/2

keresztül.

Kapacitás, a megvalósításra vonatkozó kritériumok

15

45.

A HACS tagsága nyitott, nincs olyan szabály érvényben, ami a
csatlakozást megakadályozza.

0/1/2

46.

Az együttműködés alkalmas annak a program befejezését követően
történő folytatására.

0/1/2

47.

A HACS döntéshozása (jelen esetben az elnökség és a helyi
bíráló bizottság) megfelelően reprezentálja a helyi társadalom
sokféleségét (pl. a HFS célcsoportjait, a kedvezményezett
járásokkal érintett HACS-okban a hátrányos helyzetű embereket,
a térség tipikus vállalkozóit, környezetvédelmi NGO-kat, a
fiatalokat, illetve az egyéb speciális társadalmi csoportokat
képviselő szervezeteket, stb.), biztosított, hogy döntéshozatali
szinten egyetlen érdekcsoport sem rendelkezik a szavazati jogok
49 %-ot meghaladó hányadával.

0/1

48.

A HACS működését és a projektek kiválasztását érintő döntéshozás
(jelen esetben az elnökség és a helyi bíráló bizottság) átlátható,
megkülönböztetés-mentes és megfelel az összeférhetetlenség
szabályainak.

0/1/2

49.

A stratégia megvalósítására irányuló munkafolyamatok
felelősségi körök egyértelműek és átláthatók.

0/1/2

50.

A megvalósítás mérföldkövei megfelelően ütemezettek, a stratégia
ezek mentén biztonsággal megvalósítható.

0/1/2

51.

A megvalósítás mérföldkövei, a tervezett mérföldkövek mérhető
eredményeket jelölnek ki.

0/1/2

52.

A HACS rendelkezik a helyi lakosság, a különböző lakossági

0/1/2

és

a
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Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

csoportok
és
szereplők
aktivizálására
és
a
fejlesztési
tevékenységekbe történő bevonására alkalmas animációs és
kommunikációs tapasztalatokkal és /vagy a megvalósításra irányuló
tervekkel, elképzelésekkel.
Összesen

127

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a stratégia megvalósítására fordítható forrás elszámolható összköltsége
legfeljebb:


500 millió Ft lehet 10 001-18 000 fős akcióterület esetén;



800 millió Ft lehet 18 001- 60 000 fős akcióterület esetén;



1 500 millió Ft lehet 60 001-150 000 fős akcióterület esetén.

5.3. A támogatás mértéke, összege
a)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 250 millió Ft, maximum az érintett
település lakosságszáma alapján meghatározott összeg, azaz:


10 001-18 000 fős akcióterület: 500 millió Ft;



18 001-60 000 fős akcióterület: 800 millió Ft;



60 001-150 000 fős akcióterület: 1 500 millió Ft.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítése vonatkozásában támogatás maximális mértéke az
összes elszámolható költség 100 %-a.
b)

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

A támogatás intenzitás mértéke állami támogatásnak nem minősülő támogatás esetén az elszámolható
költség 100%-a.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
a)

Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség
és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy
az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű
nyereséget szerezni.
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A működési eredmény mértékét
a. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
VAGY
b)

Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén a
támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható
azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az
elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és
a működési eredmény közötti különbséget.
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege a
fenti pontokban meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a
támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul:
a. az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b. a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c.

a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint
a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint alakul:
a. ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott mérték száz
százaléka,
b. az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott területen
fent meghatározott mérték ötven százaléka.
Annak kiszámításakor, hogy egy beruházás elszámolható költsége meghaladja-e a jelenértéken 50 millió
eurónak megfelelő forintösszeget (nagyberuházás), a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek
vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható
költségként figyelembe venni.
A nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az
igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint az igénybejelentő
beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által a beruházás
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megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben
szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy
beruházásokat.
Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett vagy a
kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében
megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott
összegét (összeszámítási szabály).
Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint az annak alkalmazásával meghatározott összeg, akkor ez a kisebb összeg az
odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben a támogatás az összeszámítási szabály
alkalmazásával meghatározott összegig nyújtható.
Állami támogatás esetén az elszámolható költség:
Támogatási kategória

Regionális beruházási
támogatás




Támogatás mértéke (%)



Nyugat-Dunántúl

25



Közép-Dunántúl

35



Dél-Dunántúl

50



Észak-Magyarország

50



Észak-Alföld

50



Dél-Alföld

50

Csekély összegű (de minimis) támogatás

100
11

100

12

100

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás



Kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás



Spotlétesítményhez
és
multifunkcionális
13
létesítményhez nyújtott beruházási támogatás

szabadidős

100

5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott stratégiák esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg maximális mértéke a HACS adminisztrációs és igazgatási tevékenységeire, a
stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenységekre, valamint az érdekeltek közötti
információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek támogatására megítélt támogatásra
együttesen igényelt, a HKFS-ben erre megítélt támogatás 6 hónapra arányosított összege, de legfeljebb
300 millió Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén
annak első részlete - kifizetésétől számított hat hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel
elszámolni.

11

a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési
eredmény közötti különbséget, de legfeljebb 100%
a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési
eredmény közötti különbséget, de legfeljebb 100%
13
a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési
eredmény közötti különbséget, de legfeljebb 100%
12
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5.5. Az elszámolható költségek köre
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható
költségének.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra,
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási
időszak c. útmutató tartalmazza.
Kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
A beruházási támogatás esetén az immateriális javak és a tárgyi eszközök következő költségei
a. az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és
fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%ban kulturális célra használják,
b. a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális
örökség áthelyezésének költsége),
c.

a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és
helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális
eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási,
digitalizálási és publikációs költség),

d. a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a
digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési
lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók
tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),
e. a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak
költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül
felmerülő költség)
számolható el.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási
költsége számolható el.
A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
A beruházási támogatás esetén a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható
el.
A regionális beruházási támogatás keretében elszámolható
a. a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b. a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
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c.

az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg
az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és
immateriális javak költségei alapján számítják ki, a következő költségek számolhatóak el:
a. a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. §-a
és 51. §-a szerinti költsége,
b. immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban:
támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c.

létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d. az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
Amennyiben az elszámolható költségeket a bérköltségek alapján számítják ki, a következő költségek
számolhatóak el:
a beruházás befejezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott
munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi jellegű
ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege a munkakör
betöltésének napjától számítva.
A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a. a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás
üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe
helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve
b. a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés
tartalmazza az eszköznek lízing futamidejének a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására
vonatkozó kötelezettséget.
Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni.
Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a. azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b. az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c.

azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d. azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek
és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e. azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a
projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f.

azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.

Nem minősül elszámolható költségnek
a. a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b. a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége,
amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
c.

az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz
helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól
szerzett be,

d. a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti
személygépkocsi költsége,
f.

nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve
létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.
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A bérköltségek alapján akkor nyújtható támogatás, ha
a. a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését
eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b. a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a
beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig
az érintett területen fenntartja,

c.

d. nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással
létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett
területen fenntartja.
A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és
középvállalkozásnak minősül.
Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén az ügyletet piaci feltételek mellett kell lebonyolítani.
Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos
családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, az eszközöknek a vevőtől független harmadik féltől
való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.
A vállalkozásban történő részesedésszerzés nem minősül induló beruházásnak.
Amennyiben az eszközök beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen
eszközök költségeit le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből.
Jelen felhívás keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia tervezése során és a stratégia
végrehajtásának támogatásához (adminisztrációs és igazgatási tevékenység, a stratégia
végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenység, valamint az érdekeltek közötti információcsere
érdekében a potenciális kedvezményezettek támogatása) az alábbi költségek tervezhetők, illetve
számolhatók el:
Projektelőkészítés költségei

I.

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
-

helyi közösségi fejlesztési stratégia

-

egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények

-

szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás

-

szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége

-

társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek

Közbeszerzés költsége
-

közbeszerzési szakértő díja

-

közbeszerzési eljárás díja

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
II.

előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Eszközbeszerzés költségei
Immateriális javak beszerzésének költsége
III.

egyéb szellemi termék bekerülési értéke
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége
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Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
-

fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége

-

felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
-

marketingeszközök fejlesztése

-

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek

-

egyéb kommunikációs tevékenységek költségei

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Egyéb szolgáltatási költségek
-

biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei

-

hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

-

vagyonbiztosítás díja

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

IV.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
-

munkabér

-

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

-

személyi jellegű egyéb kifizetések

-

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

V.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Általános (rezsi) költség

VI.

Általános (rezsi) költség
Egyéb általános (rezsi) költség
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

VII.
VIII.

Egységköltség alapon elszámolható költség
Átalányalapú egységköltség
-

Közbeszerzési eljárás díja

-

Szakmai megvalósítás során felmerülő utazási költség

-

Szakmai megvalósítás során felmerülő napidíj egységköltség

Egyösszegű átalány
A HKSF keretében támogatásra kerülő beavatkozások elszámolható költségeit a HACS által
megjelentetésre kerülő helyi felhívások fogják tartalmazni.
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az
alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:


Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában);
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Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes
vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj);

költségtípus

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a
projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók
el.
Egységköltség alapon elszámolható költségek
Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.
A költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a megadásával,
és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a költségelszámolás a 44/2015. (XI. 2.) a
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről MvM
rendeletben rögzített díjszabás alapján.
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell
alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve
egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni
azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a
bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és
ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség alapján
egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a ténylegesen
megtett távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen történő igazolásával,
ezen dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével valósul meg.
A költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján történik:
Hivatali gépjármű használata esetén: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség
számolható
el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé havonta,
amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az elszámolandó költségek
meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat kell figyelembe venni.
-

-

Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adóés Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség számolható el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási
normákat kell figyelembe venni.
Továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás
nélkül elszámolható költségek fejezete 6. pontja, mely szerint magánszemély saját használatú
gépjármű használatakor engedélyezett 15 Ft/km általános normaköltség.
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Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a projektenként felmerülő
megtett út elkülönítését megfelelően biztosítani kell.
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján egyszerűsített
elszámolás keretében számolható el.
Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló
élelmezési költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a rendeletben
meghatározott feltételek teljesülése esetén 500 Ft napidíj elszámolását teszi lehetővé.
Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik.
Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés
is megvalósul, a kiküldetési rendelvényen jelezni szükséges az érintett projektek regisztrációs számát és
a regisztrációs számon az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékét.
Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített
feltételeknek a projekt megfelel.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
A felhívás keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó projekt költségei
elszámolhatóságának kezdete: 2014. 01. 01., vége: 2022. 12. 31.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatásra kerülő
elszámolhatóságának kezdete: a HFS elfogadásának napja, vége: 2023. 06. 30.

projektek

költségei

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles
beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti
szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett
szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az
alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,
munkáltatói vagy kinevezési; vagy
c) ha a támogatást igénylő /, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner
vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja
értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
A helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése és megvalósítása során igénybevett szolgáltatások
elszámolható költsége piaci árnak való megfelelőségét legalább három árajánlattal szükséges igazolni.
A HKFS megvalósítása keretében támogatást nyert projektek esetében a projekt költségeinek piaci árnak
való megfelelőségére vonatkozó alátámasztását a HACS által megjelentetésre kerülő adott felhívás fogja
tartalmazni.
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E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának
önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően
feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan
elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt
feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját,
határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására
vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Maximális mértéke
az összes
összegszerű
elszámolható
elszámolható
költségre
mértéke (Ft)
vetítve (%)

Költségtípus

Adminisztratív költségek (operatív tevékenységekhez kapcsolódó
költségek, szervezés, műveletek kidolgozása, projektek előkészítése,
lehetséges végső kedvezményezettek felkészítése), ezen belül:
Előkészítés,
tervezés
(kivéve
közbeszerzési
lefolytatásának költsége), ezen belül:

15

eljárások

Helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése

5
10 000 000

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

0,5

Általános költségek (rezsi)

1

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási
kérelem összeállítása, valamint a stratégia megvalósítása során kötelező.

5.8. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:


Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése, elkészítése;



élő állat vásárlása;



jármű beszerzése.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás
Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
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támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami
támogatással halmozható.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó részletes
szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belsőpiaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 53. cikke, a
2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 90-94.§, valamint
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási, működési vagy zenei és irodalmi
alkotások kiadásához nyújtott támogatásként a következőkhöz nyújtható:
a. muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény - ide értve a
közösségi teret -, koncertterem,
b. tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális
örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított
örökség,
c.

a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d. művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e. kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és
támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok,
ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f.

zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és
fordítása

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes
szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belsőpiaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 56. cikke, a
2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 98. §, valamint az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén
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meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20
millió eurónak megfelelő forintösszeget.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és
a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra
használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható
és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtható támogatásra
vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi
rendelet) szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III.
fejezetének 55. cikke, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet
95-97.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére
a. a sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási
támogatást, ha a támogatás összege projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő
forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
b. a sportlétesítményhez nyújtott működési támogatást, ha a támogatás összege létesítményenként
meghaladja az évi 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
a. beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,
nyújtható.
A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével,
korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget
legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett
használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.
A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr
sportolónak vagy csapatnak kell használnia.
Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott
díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós
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versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt
csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100
000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és
(9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig
halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
Regionális beruházási támogatás


a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében,



a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.
rendeletben,



az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben

foglaltakkal összhangban nyújtható.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális
beruházási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással
együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az
összeget, amelyet a támogatás nyújtásának napján hatályos jóváhagyott regionális térkép alapján
ugyanazon a településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható
költséggel rendelkező beruházás kaphat.
A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló
beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a
Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, vagy a Nyugat-Dunántúl régióban valósít meg.
Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás,
amely


új létesítmény létrehozatalát, vagy



egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel
történő bővítését, vagy
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egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi,
vagy



egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Az új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy
immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely


új létesítmény létrehozatalát eredményezi, vagy



egy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését
eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységnek, vagy



olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlására
irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, és az új vagy a
megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban
végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő
bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg
kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni
tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható költségei
összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó
eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása keretében támogatást nyert projektek esetében
alkalmazott támogatási kategóriákat a vonatkozó, a HACS által meghirdetésre kerülő felhívás fogja
tartalmazni.

6. A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
Az IH által kiadásra került, a CLLD HACS előzetes elismeréséről szóló visszaigazolás
A támogatást igénylő szervezet (egyesület) / konzorciumi tagok aláírási címpéldánya
A támogatást igénylő szervezet Alapító okirata vagy a konzorciumi megállapodás a támogatási
kérelem benyújtására
5. Az egyesület bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (amennyiben releváns)
6. Megalakult egyesület esetén közgyűlési határozat a HKFS elfogadásáról
7. Tanúsítvány a közbeszerzési eljárás jogszabályi előírásoknak történő megfeleléséről –
amennyiben releváns

1.
2.
3.
4.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó
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mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A támogatást igénylők, az IH által előzetesen elismert CLLD HACS-ok a jelen Felhívás sikeres teljesítése
(HKFS kiválasztása, végleges forráskeret meghatározása) alapján válnak elismert CLLD Helyi
Akciócsoporttá, így lesznek jogosultak a HKFS által lefedett területre meghatározott fejlesztési források
feletti koordinációra.
Az IH támogató döntése alapján:
a) együttműködési megállapodást köt a HACS-csal a HKFS megvalósítására felhasználható támogatási
keretösszegre, valamint
b) támogatási szerződést köt a munkaszervezeti funkciót ellátó szervezettel a közösségvezérelt HFS
megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs,
továbbá a program-monitoring feladatok ellátásának költségeire, a keretösszeg maximum 15%-áig.
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
a.

Általános mellékletek
1. Helyi közösségi fejlesztési stratégia – tervezési útmutató
2. Iránymutatás a közösségvezérelt helyi fejlesztésről helyi szereplők számára
3. Együttműködési megállapodás minta a HKFS megvalósítására felhasználható támogatási
keretösszegre, a HACS és az IH között
4. Támogatási szerződés minta a HACS munkaszervezeti funkciót ellátó szervezete és az IH között
5. Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatásban részesített projekt megvalósítására
6. Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására
7. Projekt adatlap kitöltési útmutató
8. Indikátor definíciós adatlapok: www.szechenyi2020.hu/
9. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai

b.

Vonatkozó speciális jogszabályok listája
Törvények

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
2003. évi /CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról
Kormányrendeletek
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
Uniós jogszabályok
1303/2013/EU Rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
651/2014/EU Rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról
Egyéb előírások
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c.

Fogalomjegyzék

Akcióterület: az a legalább 10 000, legfeljebb 150 000 fős lakosságszámú konkrét összefüggő városi
terület, amelyre a helyi közösségi fejlesztési stratégia készül, és amelyen az operatív program céljainak
megfelelő fejlesztések a CLLD forrásából megvalósulnak.
Állami hatósági személy: minden olyan személy, aki állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban
álló szervezet tagja vagy vezetője, vagy ilyen intézmény vagy vállalkozás vezető beosztású
munkavállalója.
CLLD (Community-Led Local Development): közösségvezérelt helyi fejlesztés eszköze, a helyi
közösségek (helyi lakosság, helyi vállalkozások, helyi civilek és a helyi önkormányzat)
együttműködésében tervezett és végrehajtott integrált, programalapú fejlesztés a helyi közösség
részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása, a közösségi alapú
gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése érdekében.
Helyi akciócsoport (HACS): az a szervezet, amely intézményesített formában a helyi közösség
szervezéséért tevékenykedik, legfőbb feladata a helyi közösségi fejlesztési stratégia kidolgozása, annak
megvalósításához támogatás igénylése, a stratégia megvalósítása, ehhez kapcsolódóan a stratégia
elkészítését és megvalósítását szolgáló kapacitásfejlesztés, képzés, hálózatépítés, az érdekeltek közötti
információcsere előmozdítása, a potenciális kedvezményezettek támogatása, a meghirdetésre kerülő
felhívások kidolgozása, valamint a végső kedvezményezettek kiválasztása.
Helyi akciótervezés: A helyi szükségletekhez illeszkedő, részvételen alapuló, rugalmas tervezés, amely
a stratégiai fejlesztési irányok megvalósulását szolgáló cselekvések sorozatán keresztül teljesül.
Helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS): területi alapú fejlesztési dokumentum egy előre
meghatározott területegységre vonatkozóan, amely tartalmazza az érintett terület fejlesztési szükségleteit
és lehetőségeit, a terület fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, számszerűsíthető eredményeket,
irányítási és monitoring rendszert.
HKFS megvalósítása: a HKFS megvalósítása alatt értjük a HKFS-ben foglalt célok, célkitűzések
eléréséhez szükséges tevékenységeket, a helyi fejlesztések támogatását, megvalósítását, a hazai és
nemzetközi együttműködéseket, a helyi szereplők forráshoz jutásának elősegítését, valamint a program
teljes menedzsmentjét.
HKFS végrehajtása: a HKFS végrehajtása alatt értjük a HKFS megvalósítását segítő adminisztratív
tevékenységek ellátást, a stratégia megvalósításának irányításához kapcsolódó működési feladatokat, a
helyi felhívások megjelentetéséhez szükséges feladatokat, a stratégiához illeszkedő fejlesztések
kiválasztásához szükséges feladatokat, valamint a monitoring és értékelési feladatokat.
Középület: a jelen felhívás keretei között középületnek tekintjük a közösségi és közszféra funkciók alatt
felsoroltakat, azok épületeit.
Közösségi tevékenység: minden olyan szolgáltatás, mely nem gazdasági – pénzügyi szolgáltatás,
közösségi célokat szolgál, hozzájárul a közösségfejlesztéshez, a társadalmi bizalom erősítéséhez, a
szabadidő minőségi eltöltéséhez. A közösségi szolgáltatások közé tartoznak például a bármely szervezet
által nonprofit alapon nyújtott kulturális, közművelődési, szabadidős, sportszolgáltatások, ill. ide soroljuk
az önkormányzat által ellátott közszolgáltatások közül a közművelődési, közgyűjteményi, kulturális,
sportszolgáltatást, tevékenységet.
Közszféra funkció: mindazon akcióterületi / az akcióterületen belül megtalálható beavatkozási területi
épületek, építmények fejlesztése, korszerűsítése, amely hozzájárul a terület köztulajdonban (jellemzően
közigazgatási, közszolgáltatási, igazgatás-rendészeti, stb.) levő épületei és építményei korszerűbbé és
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hatékonyabbá válásához, és ezáltal az akcióterület, ill. a város egésze, vagy bizonyos városrésze
számára nyújtott közszolgáltatások, és hatósági szolgáltatások minőségi javulásához.
Közszolgáltatás: A törvényi megfogalmazás alapján „Közszolgáltatás: minden közhatalmi tevékenység ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási
tevékenységet, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás, ellátás, illetve
tevékenység (a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998.évi XXVI. tv 4.§
fb) pontja alapján).
Közterület: – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 2. §ának 13. pontja értelmében –: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás akként tart nyilván.
Kulcsprojekt: az a kiemelt fejlesztés, amely a stratégia céljaival, elvárt eredményeivel közvetlen
összefüggésben van, megvalósításának indokát tehát maga a stratégia tartalma adja, alternatíva nélküli
beavatkozás, amelyre akár maga a teljes stratégia is épül.
Kulturális tevékenység: olyan intézmény vagy szolgáltatás, amely időben korlátlanul vagy korlátozottan,
ingyenesen vagy díjfizetés ellenében kulturális vagy közművelődési lehetőséget biztosít a felhasználó
számára. Ide tartoznak többek között a következők: közoktatási intézmény, (kert)mozi, (szabadtéri)
színház, kiállító terem, kiállító tér, muzeális intézmény, könyvtár, kulturális központ, koncertterem, koncert
tér, rendezvényközpont.
Művelet: az a helyi felhívás, amelyet a helyi akciócsoport a helyi közösségi fejlesztési stratégiában
foglaltakkal összhangban, a helyi érdekeltek számára, a CLLD eszköz keretében elnyert támogatás
terhére dolgoz ki és jelentet meg.
Nonprofit szervezetként működő szervezet: olyan szervezet, amelynek elsődleges célja nem a profit
termelése, hanem valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése. Ide tartozhat minden nonprofit és egyéb
nem nyereségérdekelt szervezet (GFO 3, 5, 6). Például:


jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 5): egyesület (GFO 51-52) – kivéve párt (GFO 511) –
köztestület (GFO 54), egyházi jogi személy (GFO 55), alapítvány (GFO 56), nonprofit gazdasági
társaság (GFO 57), egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);



jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 6): társasház (GFO 692), építőközösség
(GFO 693), egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699).

A fentieken felül nonprofit szervezetként működő szervezetként fogadható el a nonprofit módon működő
európai gazdasági vállalkozás (GFO 14).
Szabadtéri rekreációt segítő építmény: a megújításra kerülő közterületen található és szintén
megújításra kerülő, ill. a rehabilitáció keretében újonnan kialakításra kerülő minden olyan építmény, amely
közterületen a szabadtéri rekreációt elősegíti vagy kiegészíti (pl. pontszerűen megjelenő, vendéglátó
épület, a közterületen elérhető rekreációs szolgáltatások esetleges eszközigényének őrzésére szolgáló
tároló épület, a közterületen végezhető rekreációs tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló létesítmény).
Szabadidős létesítmény: a szabadidő eltöltésére alkalmas rekreációs tér vagy a szabadtéri rekreációt
segítő építmény, amely lehetőséget biztosít közterületen végezhető rekreációs tevékenységekre.
Szakmai partner: a program megvalósításában résztvevő valamennyi szereplő, akinek vagy amelynek
tevékenysége kapcsolódik a program megvalósításához és akinek szerepét valamint hozzájárulását a
támogatást igénylő bemutatja az HKFS-ben. A szakmai partner nem konzorciumi tag.
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Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő
dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a projektadatlap
és a mellékletek.
Turisztikai attrakció: az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín
meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött
létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A
turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatást gyakorló
turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek hozzájárulnak a turisztikai
munkahelyteremtéshez.
Turisztikai fejlesztés: azon infrastruktúra elemek fejlesztése, amelyek turisztikai attrakcióhoz
kapcsolódnak, pl. turistafogadás feltételeit szolgáló építmények, vendégfogadó terek, tematikus utak,
Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek,
egyéb természeti területek, kisvasutak, erdei vasutak, azok fogadóterei, szolgáltató terei, természetes
fürdőhelyek, horgászhelyek, szálláshelyek.
Végső kedvezményezett: a HACS a helyi közösségi fejlesztési stratégiában foglaltakkal összhangban
meghirdetésre kerülő felhívás keretében támogatást nyert kedvezményezett.
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Tájékoztatás pályázati lehetőségekről
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 napokban több pályázati lehetőségről kaptam tájékoztatást.
1.) VP6-7.2.1-7.4.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése elnevezésű pályázat
A pályázat keretében javaslom a központi konyha főzőkonyhájának felújítását, konyhai
gépek, eszközök beszerzését. A pályázat Rétság esetében 85 %-os támogatási intenzitású. A pályázati felhívást az előterjesztéshez csatolom.
2.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
Támogatási igényt 7 célterületre lehet benyújtani. Vannak olyan célterületek, melyek
Rétság vonatkozásában nem relevánsak. Két célterületet emelek ki a lehetőségek közül:
a.) Egészségügyi alapellátást szolgáló épület infrastrukturális fejlesztése, felújítása
Javaslom a Fogorvosi szolgálat épületének felújítását, a felújítás keretében az akadálymentesítését. Ebben a kérdésben egy alkalommal már úgy döntött a Képviselőtestület, hogy nem kíván pályázni. A fogászati alapellátás kötelező önkormányzati
feladat, az épület az önkormányzat tulajdona. Felújítását mindenképp javaslom.
b.) Belterületi utak, járdák felújítása
Jelen előterjesztés készítésével egyidejűleg zajlik a 2017. évi karbantartási terv öszszeállítása is. A karbantartási tervben fognak szerepelni – szerepelnek – utak, járdák
felújítása is. Javaslom, hogy ne önerőből végezzük el ezeket a feladatokat, hanem
vegyük igénybe a lehetséges támogatásokat is.
A 2. pontban felsorolt támogatások – adóerőképességünk figyelembevétele mellett – az összköltség 50 %-ig vehetők igénybe. A pályázati felhívást szintén az előterjesztéshez csatolom.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 09.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztatás pályázati lehetőségekről

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás pályázati lehetőségekről című előterjesztést.
A Képviselő-testület az alábbi pályázatokon részt kíván venni:
A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert a pályázatok előkészítéseként a
részletek kidolgozására.
Határidő: a pályázati kiírások szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás pályázati lehetőségekről című előterjesztést.
A Képviselő-testület a már elbírás alatt lévő pályázatok eredményének függvényében dönt további pályázatokon történő indulásról.
Határidő: szöveg
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
TÁJÉKOZTATÁS AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ÁLLÁSPONTJÁRÓL
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 Országos Mentőszolgálat gazdasági ügyvezetője ellenőrzést tartott a Rétsági Mentőállomáson. Az ellenőrzést végző vezető az épületet a szolgálat működéséhez alkalmatlannak találta.
Kéri másik épület felajánlásának a lehetőségét felajánlani. A felajánlott épületnek az alábbi
feltételeknek kell megfelelnie:
- pihenők,
- nappali tartózkodó,
- zuhanyzók,
- WC,
- konyha,
- garázs két autó részére.
Az elmúlt évben egy kérelem érkezett a helyszínről: kérték a nappali tartózkodó padlózatának
cseréjét. Az önkormányzat saját költségvetéséből 2016. évben megvásárolta a lamináltpadlót. A
kérelmező vállalta, hogy az anyagot elhozza és jelez munkatársunknak, hogy meg lehet kezdeni a lerakást. Az anyag 2016. év végétől az áruházban van, a munka elvégzésére várhatóan
2017. évben kerül sor. A Mentőállomás dolgozói, vezetői részéről eddig más kérelem nem érkezett. Az Országos Mentőszolgálat az épületet (lakást) 1998. évtől ingyenesen használja, a
rezsiköltségét fizeti. Az 1998. december 1. napon megkötött Együttműködési szerződést az
előterjesztéshez mellékelem.
A korábbi években kialakult és azóta is fenntartott vélemény az, hogy a Mentőállomást át kellene helyezni a volt laktanya területére. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon
fel azzal, hogy tárgyalásokat folytassak a volt laktanya területén meglévő épület átalakításával
vagy új épület építésének lehetőségeiről szóló egyeztetések lefolytatásával. Úgy tudom, hogy
az Országos Mentőszolgálatnak – mint állami feladatot ellátó szervezetnek - vannak pályázati
lehetőségei állomások kialakítására. E lehetőségekről is tájékozódni szeretnék.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 09.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztatás az Országos Mentőállomás álláspontjáról

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

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

3. Jogszabályi háttér:

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat
álláspontjáról szóló tájékoztatót.
A Képviselő-testület a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati ingatlanban lévő, 1998. évtől
térítésmentesen használt ingatlan helyett másik, jobb állapotban lévő önkormányzati ingatlant
nem tud biztosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a volt laktanya területén meglévő épület átalakításával vagy új épület építésének lehetőségeiről egy új Mentőállomás önkormányzati forrás nélkül történő kialakítása érdekében.
Az egyeztetésekről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást kér.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita
Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester
RRT MOTORSPORT ÉS SPORTEGYESÜLET KÉRELME

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére

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

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az RRT Motorsport és Sportegyesület azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez,
hogy a rétsági Extrém Nap megrendezéséhez ingyenes területhasználati engedéllyel járuljon hozzá. A rendezvényt 2017. május 27-én tervezik megtartani.
A területet az előkészületek és az utólagos takarítás miatt az Egyesület május 26-án és 28-án is
használná.
A kérelmet és a használni kívánt területről a térképet az előterjesztéshez csatolom

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2016. március 10.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

1 oldal a 4 oldalból

RRT Motorsport és Sportegyesület kérelme – Extrém nap

Kt. 2017. 03. 31-i ülésére

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

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

48/2016. (II.26.) számú Kt. határozat

Tárgya: Jobbágyi Péter térítésmentes terület-használatra vonatkozó kérelme

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Jobbágyi Péter térítésmentes terület-használatra vonatkozó kérelméről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a Extrém nap sporteseményeinek 2016. május 28. napján történő megrendezése érdekében, a volt laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületnek, a mellette lévő 2 db
hangárnak, a Hunyadi ligetnek, a 400-as futópálya környékének, a felújított öltöző feletti terület és
a lőtér mögötti hangárok területének ingyenes használatát a határozat mellékletét képező bérleti
szerződés szerint biztosítja.
A használat közben okozott esetleges károk fedezetéül kérelmező részére 150.000 Ft kaució megfizetését határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h)
az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.( III.31.) KT. HATÁROZATA
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT Motorsport és Sportegyesület térítésmentes terület-használatra vonatkozó kérelméről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület az Extrém nap sporteseményeinek 2017. május 27. napján történő megrendezése érdekében, a volt laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületnek, a mellette
lévő 2 db hangárnak, a Hunyadi ligetnek, a 400-as futópálya környékének, a felújított öltöző feletti terület ingyenes használatát a határozat mellékletét képező bérleti szerződés szerint biztosítja.
A használat közben okozott esetleges károk fedezetéül kérelmező részére 150.000 Ft kaució
megfizetését határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja.

Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről:
RRT Motorsport és Sportegyesület (Cím: ……………………, képviseli…………...) mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező,
a volt laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületet, a mellette lévő 2 db hangárt, a Hunyadi liget területét, a 400-as futópálya környékét, a felújított öltöző feletti területnek (mellékelt
térkép alapján, 1. sz. melléklet, továbbiakban Bérlemény) 2017. május 27. napon Extrém nap
megtartása céljára.
2./ Bérbevevő a Bérlemény használatáért bérleti díjat nem fizet. Bérbevevő köteles a területhasználat során keletkező esetleges károk, a rendezvény miatt felmerült fizetési kötelezettségek fedezetéül 150.000 Ft azaz egyszáz-ötvenezer forint kauciót a bérleti szerződés aláírásával
egyidejűleg megfizetni. Amennyiben a területbérlés során Bérbeadónak kára, fizetési kötelezettsége nem keletkezett, a kaució összegét a rendezvényt követő 3 munkanapon belül visszafizeti. A kaucióból az okozott károk számviteli bizonylatokkal igazolható ellenértéke levonásra
kerül.
3./ Bérbeadó semmilyen közművet nem szolgáltat.
4./ Felek rögzítik, hogy a Bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.
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5./ Bérbeadó tájékoztatja Bérbevevőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Bérlemény volt
honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. Ebből következően a területen, illetve annak környezetében, a korábbi katonai tevékenység hatásai érvényesülhetnek,
amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel.
Bérbevevő a Bérlemény ezen állapotát, mint tényt, tudomásul veszi. A jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítéséről (pl., kártérítés, kártalanítás stb.), amely abból fakadhat, hogy a jelen pontban részletezett körülmények
miatt, a Bérlemény használhatósága, használati értéke eltér a szokásostól.
6./ Bérbevevő a Bérleményt a rendezvény megkezdése előtt köteles legalább jelképes szalagokkal lehatárolni, továbbá gondoskodni arról, hogy a szerződésben nem nevesített területeket,
épületeket a résztvevők ne használják. A rendezvény befejezését követően Bérbevevő a Bérleményt rendezetten, az eredeti állapot visszaállítása után köteles elhagyni, a rendezvénnyel
kapcsolatos valamennyi költséget köteles viselni. A Bérbeadó épületeiben okozott kárt Bérbevevő köteles megtéríteni.
Bérbevevő eszközeit saját felelősségére hagyja a Bérleményben, azok biztonságáért, épségéért Bérbeadó felelősséget nem vállal.
Bérbevevő a Bérleményt más számára további bérletbe nem adhatja.
7./ A rendezvény biztonságos lebonyolításáért, az ehhez szükséges feltételek biztosításáért Bérbevevőt teljes körű felelősség terheli. A keletkező károkért, beleértve az esetlegesen harmadik személyeknek okozott károkat is, valamint az ezekből fakadó kártérítési igényekért Bérbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik. A jelen bérleti szerződés nem mentesíti a Bérbevevőt a rendezvény lebonyolításához szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól, ezen
engedélyek beszerzése a Bérbevevő kötelessége.
8./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

9./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
……/2017. (………..) számú határozatával hozzájárult.
10./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat,
vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének.
Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Rétság, 2017. ………………..

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
RRT SE KÖZVILÁGÍTÁSBŐVÍTÉSI KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 RRT SE képviseletében Balla Bianka azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy
az V. Extrém nap lebonyolításához, a menekülési útvonalnak kijelölt szakaszon az útszakasz
világítását megoldani szíveskedjen. A menekülési útvonal: a Radnóti utca folytatása, a Hunyadi
liget mellett haladó út a Petőfi utcáig.
Az útszakasz kivilágítása csak közvilágításbővítéssel oldható meg. Az önkormányzatnak nincs
a jelzett útszakaszon áramvételi lehetősége. A Hunyadi liget világítását (Majálishoz) egyedi kérelemre, ideiglenes kialakítással szokta megoldani az ÉMÁSZ, a lekötést villanyszerelő vállalkozó bevonásával tudjuk elvégeztetni.
A villanyszerelő vállalkozó jelezte, hogy az áramszolgáltatónál is jogszabályváltozás volt. Jelenleg még átgondolást igényel a Hunyadi liget ideiglenes világítása is. A közvilágítás bővítéssel
véglegesen megoldható lenne a Hunyadi liget, ezzel együtt a jelentős önkormányzati rendezvények áramellátása is.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 20.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

1 oldal a 2 oldalból

RRT SE közvilágítás bővítési kérelme

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
4. Határozati javaslat

„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT SE közvilágításbővítési
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Radnóti utca – Hunyadi liget – Petőfi út útszakaszon
a közvilágítás kiépítésre kerüljön.
A közvilágítás bővítésre, alternatív megoldások bemutatására (elektromos áram, napenergia)
külső szakértőt kíván igénybe venni. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert árajánlatok bekérésére, a helyszíni szemlék lebonyolítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT SE közvilágításbővítési
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Radnóti utca – Hunyadi liget – Petőfi út útszakaszon a közvilágítás
kiépítésréről a sportkoncepció elfogadásával egyidejűleg dönt.

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
A RÉTSÁGI POLGÁRŐR EGYESÜLET MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 október 28-án hagyta jóvá a Rétsági Polgárőr Egyesület 2016. évi támogatási megállapodását.
A tervezett és a realizálódott költségek között minimális eltérés mutatkozik. Az Egyesület a támogatás összegét felhasználta, többlet támogatást nem kér. A kért módosítás a következő:

-

Cél
térfigyelő kamera rendszer bővítésének feladatai
Tájékoztató tábla és nyomdai anyag
egyesületi rendezvények költségei
gépkocsi javítás, karbantartás
Polgárőrök elismerésére
Internet előfizetés

Eredeti Ft Módosított Ft
150.000 Ft 160.000 Ft
250.000 Ft 274.000 Ft
60.000 Ft
24.468 Ft
60.000 Ft
48.978 Ft
80.000 Ft.
82.500 Ft
0 Ft
10.054 Ft

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 21.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

Rétsági Polgárőr Egyesület megállapodás módosítási kérelme

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 248/2016. (X.28.) Kt. határozat és a határozat alapján megkötött megállapodás

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület
2016. évi támogatásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Rétsági Polgárőr Egyesülettel a 248/2016. (X.28.) Kt. határozattal megállapított 2016. évi működési támogatás céljai az alábbiak az alábbiak szerint támogatja:
-

térfigyelő kamera rendszer bővítésének feladatai
Tájékoztató tábla és nyomdai anyag
egyesületi rendezvények költségei
gépkocsi javítás, karbantartás
Polgárőrök elismerésére
Internet előfizetés

.

160.000 Ft
274.000 Ft
24.468 Ft
48.978 Ft
82.500 Ft
10.054 Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendeleten alapuló - a határozat
mellékletét képező megállapodás-módosítást a Rétsági Polgárőr Egyesülettel megkösse.
Határidő: 2017. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc, polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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Ikt.sz:…………./2017
MEGÁLLAPODÁS 1. számú
módosítása
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a
Rétsági Polgárőr Egyesület– képviselő: Jávorka János elnök – között a Képviselő-testület által
a 2016. évi költségvetésben, az önkormányzati közterület rendjének fenntartására biztosított
támogatás felhasználása tárgyában:
1.) Felek rögzítik, hogy a 248/2016. (X.28.) Kt. határozattal jóváhagyott 2016. évre vonatkozó
támogatási megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:
-

térfigyelő kamera rendszer bővítésének funkcionális feladatait
Tájékoztató tábla és nyomdai anyag
egyesületi rendezvények költségei
gépkocsi javítás, karbantartás
Polgárőrök elismerésére
Internet előfizetés

160.000 Ft
274.000 Ft
24.468 Ft
48.978 Ft
82.500 Ft
10.054 Ft

2.) A Megállapodás további rendelkezési változatlanul fennállnak.

3.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag
aláírták.

Rétság, 2017. ……………………….

Hegedűs Ferenc
polgármester

Jávorka János
elnök

pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

Baranyi Bertalanné fakivágási és egyéb kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31.-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!

Baranyi Bertalanné kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz a Madách út 3. számhoz
közel az Autósbolt mögött álló 3 darab platánfa kivágása miatt. (Kérelem csatolva.) A fák kivágásához a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, mivel közterületen állnak. A helyszínen
a leírt probléma, - vagyis, hogy a gyökérzet szétfeszíti a kikövezett árkot – érzékelhető.
Új érveket a kivágás mellett, illetve ellene nem tudok felhozni, mivel ilyen ügyeket már bőségesen tárgyalt a testület. Minden érv elhangzott már pro és kontra.
A kérelmező felveti, hogy a patak bejáratánál nagymennyiségű hulladék gyűlik össze, továbbá a
patakparton megjelent a meztelen spanyolcsiga. Itt azt a megoldást látom, hogy a közfoglalkoztatottak időnként nyújtsanak segítséget a patak kitakarításához, akkor is, ha az nem az önkormányzat tulajdona.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 09.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

az előzménynek nincs nyoma.

1

3. Jogszabályi háttér
- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet
4. Határozati javaslat:

A változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (VI.24.) KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a kért fák
kivágásához nem járul hozzá. A patak tisztítása nem önkormányzati feladat.

Határidő: azonnal
Felelős Hegedűs Ferenc polgármester

B változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (VI.24.) KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az autósbolt
mögötti 3 db platánfa kivágásához hozzájárul az alábbi feltételek mellett: a kérelmező saját
költségén legalább 3 db. 3-4 méternél nem magasabbra növő vérszilvafát köteles a platánfák
helyén ültetni egy éven belül. A fát az önkormányzat vághatja ki a vegetációs időszak végén a
korábban kialakult áron. Az önkormányzat vállalja a patak tisztántartását.
Határidő: 2017. november 1. és folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

C változat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2016. (VI.24.) KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést
hozza:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(Mivel számos döntési variáció felmerülhet még, ezért kérem, hogy a végleges javaslatot itt fogalmazzuk meg.)
Határidő: ………….
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
NÓGRÁD MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNNYAL EGYÜTTMŰKÖDÉS
LEHETŐSÉGE
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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!
Balla Mihály képviselő javaslatára, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány gesztorálásával
lehetőség nyílhat a helyi kis- és középvállalkozások (továbbiakban KKV-k) számára kamatmentes hitel biztosítására. (Az e-mailban megfogalmazottakkal ellentétben együttműködési tervezetet nem kaptunk.)
Az együttműködés lényege az lenne, hogy a KKV-k, kb. 5-10 vállalkozás éves szinten kb. 50
millió forintos kamatmentes hitelhez juthatnának. A hitelt igénybe vevőkre az önkormányzat
tehetne javaslatot. Az 50 millió forint hitel éves 3,9 %-os kamatát, 1.950.000 Ft-ot az önkormányzat biztosítja az Alapítványnak együttműködési megállapodás célhoz kötött pénzeszköz
átadása jogcímen.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2017. március 20.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

1 oldal a 6 oldalból

Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetősége

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

4. Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetőségéről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület a kis- és középvállalkozások támogatása érdekében az együttműködéshez
elvi hozzájárulását adja.
Az együttműködésről megállapodás-tervezetet elő kell terjeszteni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetőségéről szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület az együttműködést nem támogatja.
Határidő: 2017. április 10.
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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From: Varga Béla [mailto:vargabela@nmrva.hu]
Sent: Friday, March 10, 2017 11:47 AM
To: titkarsag@retsag.hu
Subject: NMRVA 0 % HITEL Kamattámogatás - Rétság Város

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR,
KEDVES FERENC !
Megbeszélésünkre hivatkozva, ezúton küldöm Rétság város Önkormányzata és az
NMRVA által közösen kidolgozott projekt (a város által javasolt-támogatott helyi KKV-k részére
történő 0 % kamattámogatású MIKROHITEL konstrukció) együttműködési tervezetét!
A projekt márciusban sikeresen rajtolt Balassagyarmat városában a MVA (Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) gesztorálásával.
Rövid lényeg:
Balla Mihály Képviselő úr javaslatára szeretnénk Rétság várossal is közösen a projektet
indítani a nógrádi, üzletileg életképes KKV-k segítését azon városokban ahol fontos a
gazdaságfejlesztés és a helyi mikro és kisvállalkozások támogatása!
1. Rétság város Önkormányzata a munkahelyteremtő és gazdaságélénkítő, ösztönző
programjában a helyi Mikro vállalkozásokat KKV-kat is kívánja támogatni 0 % kamatmentes hitellel, amelyet az NMRVA (Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány)
folyósít, bonyolít a Helyi Mikrohitel Alap (HMA) szabályzata szerint!
2. Az NMRVA biztosítja indulásként a MIKROHITEL keretet 50 millió
Ft/év nagyságrendben (amely lehet később nagyobb összeg is), ez a tapasztalatok alapján kb. 5-10 mikrovállalkozás támogatása évente!
3. Rétság város önkormányzata az általa javasolt, támogatni kívánt KKV-k részére biztosítja évi 50 millió Ft Mikrohitel keret kamatát – a HMA jelenlegi rendelkezései szerint, ami
3,9 %, azaz 1.950.000 Ft/év – önkormányzati határozat formájában.

Az NMRVA előzetesen a HVK szabályzata alapján bevizsgálja a kérelmeket.
Az éves keretösszeget az Önkormányzat (a bevett gyakorlat szerint a befizetett helyi iparűzési
adó terhére) az NMRVA részére, erre a célra elkülönített számlára utalja – „Együtt működési
megállapodás célhoz kötött pénzeszköz átadása” alapján!
4. A program szakmai részét az NMRVA előkészíti – mellékeli a kidolgozott biankó tervezetet.
1. - Kompletten projekt bonyolítás, kamattámogatás kezelése (elkülönített számlán való
tartás)
2. Helyi vállalkozók közvetítése az önkormányzat által jóváhagyottan
3. Alapítvány által mikrohitel előterjesztése bizottság részére
4. Szerződéskötés
5. Tőketörlesztések figyelemmel kísérése
6. Törlesztőrészlet kamattartalmának átvezetése elkülönített számláról
7. Kapcsolattartás az önkormányzattal, jelentés küldése a megállapodás szerint
Dedikált ügyintézővel bonyolítjuk az adminisztrációs részt, így a város részéről ez nem igényel
létszámot.
3

Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetősége

2017. 03.31 -i Kt. ülésre

(mindösszesen a városvezetés által javasolt, kedvezményes 0 % támogatott Mikrohitelt igénylő
cégek neveit szükséges e-mail útján megküldeni az NMRVA részére, amelyeket előminősítünk.)
5. A város vezetése és Képviselő Úr közös sajtótájékoztatón népszerűsíti-promotálja a
meghatározott sablon szerint (helyi újság, M1 stb.) a 0 % HITELT a helyi vállalkozások
részére (tervezetet mellékeljük), amellyel segíti-erősíti a helyi KKV-k iránti elkötelezettséget, a helyi gazdaságfejlesztést és a városi indentitást!
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel, a személyes egyeztetés kapcsán állok rendelkezésre.
Üdvözlettel,
Varga Béla
ügyvezetö
Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Cím: H-3100 Salgótarján, Mártírok út 1.
E-mail: vargabela@nmrva.hu
Telefon: +3632520301, +36203332741
www.nmrva.hu
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Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about

ENVIRONMENTAL responsibility.
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Rétság
város támogatásával
HITELLEHETŐSÉG

MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Beruházásra és fejlesztésre, kezdő
egyéni vagy társas vállalkozásoknak is.

A hitel ügyleti kamata

0%

- Maximális összeg: 10 millió Ft
- Maximális futamidő: 10 év
- Türelmi idő: max. 12 hónap
0%-os
önerővel,
előfinanszírozás mellett
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Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetősége
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- Kezdő vállalkozásoknak is
Gyors ügyintézés, max. 3 héten belül döntés!
Elérhetőségeink:
Rétság Város Önkormányzata
Referens: ???
Telefon: ???
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
KEY TELECOM INTERNATIONAL KFT. KÉRELME
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. március 31-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 Key Telecom Kft. távközlési hálózatot kíván Rétságon építeni. A terveket a Képviselőtestületnek már bemutatta, az egyeztetések megtörténtek.
A vállalkozás a kivitelezési munkákhoz közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást kér a Képviselő-testülettől.
A hozzájárulások megadásához kérelmező becsatolta a helyszínrajzot és a műszaki leírást is.
Az építéssel érintett ingatlanok jegyzékét az előterjesztéshez csatolom. Az ingatlanok jegyzékét
áttekintettük, a határozati javaslat csak az önkormányzat tulajdonában lévő utakat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 24.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 3 oldalból

Key Telecom International Kft. kérelme
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
A beruházáshoz kapcsolódó egyeztetések, testületi hozzájárulás.
3. Jogszabályi háttér:
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017. (III.31.) számú határozata
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Key Telecom Internetional Kft.
kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Digitális Magyarország program keretében megvalósuló távközlési hálózat kivitelezési munkáihoz a
- Jászteleki út,
- Szérűskert utca,
- Börzsönyi út,
- Mező utca,
- Jókai utca,
- Széchenyi utca,
- Ady Endre utca,
- Petőfi utca,
- Nógrádi utca 483/2, 484/5, 485/2 helyrajzi számú ingatlanok kivételével,
- Madách u. 428/1 hrsz
- Akácfa utca,
- Radnóti utca,
- Hunyadi sor,
- Laktanya út,
- József Attila utca,
- Korányi Frigyes utca,
- Templom utca,
- Táncsics Mihály utca,
- Rákóczi út 412/20 hrsz
- Iskola tér,
- Kossuth utca,
- Köztársaság út,
- Piac tér,
- Zrínyi Miklós utca,
- Mikszáth Kálmán utca,
- Takarék út,
- Rózsavölgy utca,
- Búzavirág utca,
- Körtefa utca,
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- Szőlő utca
önkormányzati tulajdonú ingatlanainak használatára a beruházás idejére tulajdonosi és
közúrkezelői hozzájárulását megadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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INTERNATIONAL Kft.
3052 Csécse, Dózsa utca 6.
Telefon/ Fax: +36 1 369-3149
_______________________________________________________________________________________

Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Tárgy: Távközlési hálózat építés kiviteli tervéhez hozzájárulás kérése
A Digitális Magyarország program keretében cégünk új távközlési hálózat építését tervezi.
A megbízó által kiadott irányelvek, a helyszíni felmérések, és az Önkormányzattal történt
előzetes egyeztetések alapján az új távközlési hálózatot a mellékelt dokumentáció szerinti
nyomvonalon terveztük kiépíteni.
Rétság Város Képviselőtestületének 254/2016 (XI.08.) számú határozatában foglaltak a
tervkészítés során figyelembe vételre kerültek.
Az optikai hálózat rekonstrukciós kiépítésének költségeit teljes egészében a
Key Telecom International Kft. viseli, az Önkormányzatoktól, az ingatlantulajdonosoktól, és
a későbbi előfizetőinktől semmilyen anyagi ellenszolgáltatás nem szükséges!
A megépült hálózat tulajdonosa Key Telecom International Kft, üzemeltetője, és ezzel
együtt az előfizetőket ellátó szolgáltató a Magyar Telekom NyRt. lesz.
Tervszám:
Érintett ingatlanok:
Hálózat jellege:

KEY/022/2016
csatolt lista szerint
Meglévő ÉMÁSZ és Magyar Telekom tartószerkezeteken
(oszlopok), valamint meglévő és új építésű alépítményi
csövekben kiépítendő előfizetői optikai hálózat

Ezúton kérjük a Tisztelt Címzettet, hogy a mellékelt terv alapján, a tulajdonában és
kezelésében lévő területekre, az új távközlési hálózat Nemzeti Média és Hírközlési
Hatósági engedélyeztetéséhez, és a későbbi kivitelezési munkálatokhoz szükséges
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadni szíveskedjen!
Budapest, 2017. január 18.

........................................................
Pető Attila tervező

Építéssel érintett ingatlanok jegyzéke

Közterület név:

Helyrajzi szám:

Jászteleki út
Szérűskert utca
Börzsönyi út
Mező utca
Jókai utca
Széchenyi utca
Ady Endre utca
Petőfi utca
Bem utca

753, 784
579, 710, 774
728
566
472
543/1, 544
519
453
356/23

Nógrádi utca
Madách utca
Akácfa utca
Radnóti utca
Hunyadi sor
Laktanya út
Józsa Attila utca
Korányi Frigyes utca
Templom utca
Táncsics Mihály utca

Rákóczi út

Rákóczi út
Iskola tér
Kossuth utca
Köztársaság út
Piac tér
Zrínyi Miklós utca
Mikszáth Kálmán utca
Takarék utca
Rózsavölgy utca
Búzavirág utca
Körtefa utca
Szőlő utca

474/4, 476/2, 483/2, 484/2,
484/5, 485/2, 486/2, 487/2
428/1
428/2, 428/3
356/5, 356/16, 357, 405
356/12, 356/15
361
356/42
356/38
356/59
388
389
378
332
304/3, 304/4, 304/5, 304/8,
304/10
030/4, 031, 032, 018/1,
018/2, 294/3, 312
312
412/20
134/37
229/1
262
198/3, 198/16
183, 192, 193, 194, 195/8
143/1
121, 148/14
14
13/1
40/1, 40/2
594/3
146, 613, 638

kábelbehúzás
meglévő
alépítménybe
X
X

új alépítmény
építés

új földfeletti
hálózat építés

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

X

X
X
X
X
X
-

X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

-

X

X

-

X

X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

INTERNATIONAL Kft.
3052 Csécse, Dózsa utca 6.
Telefon/ Fax: +36 1 369-3149
e-mail: info@key-telecom.hu
________________________________________________________________________________________________________________________

Tervszám: KEY/022/2016
Készült: 2017. január 18.

KEY TELECOM INTERNATIONAL - MAGYAR TELEKOM
FTTH távközlési hálózat építés
RÉTSÁG
kiviteli terv

Megrendelő:
Tervezte:

KEY TELECOM INTERNATIONAL Kft.
3052 Csécse, Dózsa utca 6.
Pető Attila HI-V-11-0523

2. Tartalomjegyzék
KEY TELECOM INTERNATIONAL - MAGYAR TELEKOM
FTTH távközlési hálózat építés
RÉTSÁG
kiviteli terv

1. Előlap
2.Tartalomjegyzék
3. Tervezői nyilatkozat
4. Műszaki leírás

Rajzok:
Átnézeti rajz 01.
Helyszínrajz 01-06.

KEY/022/2016-Á01
KEY/022/2016-H01-H06
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3. Tervezői nyilatkozat

Megrendelő:

Key Telecom International Kft.
3052 Csécse, Dózsa utca 6.

Tervező:

Pető Attila HI-V-11-0523

Terv címe:

KEY TELECOM INTERNATIONAL - MAGYAR TELEKOM
FTTH távközlési hálózat építés
RÉTSÁG

Tervszám:

KEY/022/2016

A terv jellege:

Kiviteli terv

Tervezett létesítmény:

földalatti és földfeletti hálózat

Építési helyszín:

RÉTSÁG

A tárgyi létesítmény tervezője kijelenti, hogy a tárgyi tervdokumentáció az általános és
eseti hatósági előírásoknak, az országos és az érintett helyi rendeleteknek, előírásoknak
megfelel. A terv az országos és ágazati szabályoknak, szabványoknak figyelembe
vételével készült. A tervezett anyagok, berendezések megfelelőségi tanúsítvánnyal
rendelkeznek, kielégítik a 275/2013(VII.16.) Kormányrendeletben foglaltakat.
A tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, így
különösen:
• 2003. évi C. törvény „az Elektronikus Hírközlésről”
• 1997. évi LXXVIII. törvény „az épített környezet alakításáról és védelméről” 31. §
(2) és bekezdésében és a 41. §-ban meghatározott követelményeknek
• az országos településrendezési és építési követelményeknek
A tervezéssel, engedélyeztetéssel, bejelentési kötelezettséggel és üzemeltetéssel
kapcsolatos tevékenységet a 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet” az elektronikus hírközlési
építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos
hatósági eljárásokról” (továbbiakban: Rendelet) rendeletben foglaltaknak megfelelően kell
végezni.
A tervező az érintettek körét teljes körűen feltárta.
A tervező a tervet a közmű üzemeltetőkkel, tulajdonosokkal (szakhatóságokkal)
egyeztette. A tervező az egyeztetések során kapott közmű adatokat a tervre felvezette, a
kapott előírások, nyilatkozatok figyelembevételével, a tervközi (terv-felülvizsgálati)
jegyzőkönyvben foglaltak szerint javította.
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A tervező kijelenti, hogy tárgyi dokumentáció:
• 1993. évi XCII. törvény „a munkavédelemről
• 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM rendelet „az építési munkahelyek és az építési
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények”
• 1996. évi 11I. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról
• 54/2014 (XII.5.) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
• az eseti hatósági és szakmai előírások betartásával készült.
A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági – és egészségvédelmi koordinátor
közreműködésével készült.
A terv a nemzeti örökségvédelmi, a táj- és természetvédelmi, továbbá a környezetvédelmi
és hulladékgazdálkodási előírások figyelembevételével készült.
A tervezett létesítmény a 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet 19. § a) és b) pontja alapján
NEM építési engedélyköteles, az építési tevékenység bejelentés alapján végezhető.
A tervben foglaltak alapján történő kivitelezési munkálatok az előirt technológia
betartásával tervezői művezetés nélkül elvégezhetők.
Ezen tervkötet a Tervező szellemi tulajdona, felhasználásához a Tervező írásos
engedélye szükséges. A tervtől eltérni kizárólag a Tervező írásbeli engedélye alapján
lehet.
Budapest, 2017. január 18.

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

Pető Attila
HI-V-11-0523
20/9810-566
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4. Műszaki leírás
KEY TELECOM INTERNATIONAL - MAGYAR TELEKOM
FTTH távközlési hálózat építés
RÉTSÁG
kiviteli terv
Előzmények:
A Digitális Magyarország program megvalósításának előfeltétele, egy nagy sebességű
adatforgalmat biztosító optikai kábeles hálózat kiépítése. Ezen cél megvalósítása
érdekében a Magyar Telekom Nyrt. és a Key Telekom International Kft. között létrejött
hálózatbérleti konstrukciós távközlési hálózatépítési megállapodás keretében történik
Rétság település új optikai kábeles előfizetői hálózat kiépítése. A tervezett hálózatépítés
megvalósításához elsősorban a meglévő Magyar Telekom távközlési hálózati
infrastruktúrák (meglévő
távközlési alépítmények és oszlopsorok,
valamint
áramszolgáltatói
oszlopokon
lévő
gyengeáramú
tartószerelvények)
kerülnek
felhasználásra. Ezek hiányában új távközlési hálózatok kiépítése szükséges, részben
meglévő áramszolgáltatói (ÉMÁSZ) tartóoszlopokon, részben pedig új építésű földalatti
alépítmény hálózat formájában. A hálózatépítés tervezési munkáinak megkezdése előtt
megtörténtek az egyeztetések, az építéssel érintett területek tulajdonosaival és kezelőivel.
Az új hálózat megépítéséhez felhasználni tervezett meglévő hálózatról adatszolgáltatást, a
Magyar Telekom Nyrt és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Nyilvántartási osztályától kaptunk. Az új
hálózat tervezéséhez és megépítéséhez szükséges műszaki irányelveket, a hálózatot a
kivitelezés után üzemeltetésre bérbe vevő, Magyar Telekom Nyrt. Fejlesztési és
Üzemeltetési osztályának területileg illetékes munkatársától kaptuk.
A tervezés során mind a kapott adatszolgáltatást és irányelveket, mind a saját
felmérésünk adatait felhasználtuk.
Tervezési feladat:
Rétság településen új FTTH lefedő hálózat építését tervezzük. A projekt során tervezett
hálózat a település teljes belterületi részét lefedi. Az új lefedő hálózat részben föld felett
kerül kiépítésre, a meglévő Magyar Telekom és ÉMÁSZ oszlopok felhasználásával,
részben pedig föld alatt, a meglévő Magyar Telekom alépítménybe behúzva, vagy új
alépítményt kiépítve.
Az FTTH hálózat központi OLT berendezését Magyar Telekom biztosítja, a Templom utca
2. szám alatti telken, a Posta épületében található telefonközpont helyiségben.
Jelen tervkötetben csak a hálózat passzív szakasza szerepel, a központépületben
található rack szekrényben elhelyezendő optikai rendezőtől, az előfizetői leágazások
későbbi bekötési lehetőségét biztosító, közterületi kifejtési pontokig.
A nyomvonal az önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetés szerint került kijelölésre,
figyelembe véve a Helyi Építési Szabályzat előírásait.
Az új alépítmény építéssel érintett területek vonatkozásában a közműszolgáltatókkal való
előzetes egyeztetések megtörténtek, a kapott közműhálózat nyomvonalak a terven
ábrázolva vannak.
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Kivitelezési munka leírása:
Kábelbehúzás meglévő alépítmény hálózatba:
A telefonközpont épületbe tervezett rendezőtől, a meglévő alépítmény hálózatba
behúzandó kábelekkel épül ki a hálózat gerinc iránya a Rákóczi Ferenc úton, és onnan
leágazva a Templom utca, a Petőfi utca és az Iskola tér irányába. A földfeletti ellátással
tervezett területek kábeleit a meglévő alépítmény hálózatból, a jelenleg is kiindulási
oszlopként használt helyeken, meglévő csőben kell az alépítményből kivezetni, a meglévő
oszlopokra. A földalatti ellátással tervezett területeknél az új alépítmény hálózat a meglévő
hálózathoz csatlakozva kerül kiépítésre.
Új alépítmény építése:
A HÉSZ előírásaiban megjelölt településrészeken (belvárosi társasházas beépítettségű
területek), az új távközlési hálózat csak földalatti építéssel létesíthető. A település ezen
részein a meglévő távközlési hálózat kisebb részben meglévő alépítmény hálózatban
található, jelentős részen viszont földbe fektetett kábelekkel került kiépítésre, vagy
meglévő távközlési oszlopok található.
.
Az új alépítmény hálózatot a meglévő alépítmény hálózathoz csatlakozva, minél kevesebb
burkolatbontást igénylő területek igénybevételével terveztük megoldani.
Az új alépítmény hálózat N1 megszakítókkal, a megszakítók között M110 csöves
alépítménnyel tervezzük megépíteni. A társasházak bevezető szakaszai LPE40
csőépítéssel valósulnak meg, melyeket a meglévő távközlési bevezető nyílások
felhasználásával kell az épületek pinceszintjére becsatlakoztatni, vagy ahol jelenleg
földfeletti hálózattal történik az ellátás, ott a csatlakozó vezeték vonalában az épület külső
falára felvezetni.
A 4 lakásnál kisebb társasházak esetében jelen építési ütemben csak a telekhatárokig
(épületfalig) menő LPE40 bevezető csövek kerülnek kiépítésre. Ezeken a helyeken az
alépítményi megszakítókban kialakított csatlakozási pontoktól, csak konkrét igény esetén
kerül kiépítésre az egyedi előfizetői csatlakozó kábel.
A 4-nél több lakásos épületek esetében az LPE40 bevezető csövet és az épületet ellátó
kábelt, a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok birtokában, a közös képviselő (és/vagy
lakóközösség) által tett kikötéseknek megfelelő formában kell az épületen belül
elhelyezendő csatlakozási pontig megépíteni.
Rétság Város Képviselőtestületének 254/2016 (XI.08.) számú határozatában foglaltak
szerint, a Laktanyai utcai Járóbetegellátó központ és Katasztrófavédelmi Örs ellátása
része a tervnek.
A tervezett építéssel érintett közterületet, a kivitelezés urán az eredeti állapotnak
megfelelően kell helyreállítani. A tervezett hálózatépítéshez Önkormányzati engedély
beszerzése, valamint közműegyeztetés elvégzése szükséges.
Kábelépítés meglévő Magyar Telekom és ÉMÁSZ oszlopokon:
A tervezett kábeleket a meglévő távközlési és áramszolgáltatói oszlopokon elhelyezendő
új tartó szerelvényeken kell kiépíteni. A tartó szerelvényeket, ahol csak lehetséges, a
meglévő rézkábeles tartók felett kell felszerelni.
Az előfizetői leágazások későbbi bekötésére tervezett csatlakozó dobozok elhelyezése
úgy lett tervezve, hogy abból a leágazások maximum 1 oszlopköz igénybevétellel
megvalósíthatók legyenek. A település lefedéséhez szükséges minden passzív hálózati
elem jelen munka során elhelyezésre kerül, illetve az összes szükséges szálkötés
megvalósul.
Egyéni leágazó vezetékek kiépítése csak a jelen tervben szereplő hálózat végleges
műszaki átadását követően, konkrét előfizetői igény esetén kerül megvalósításra.
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Rétság Város Képviselőtestületének 254/2016 (XI.08.) számú határozatában foglaltak
szerint, a Jászteleki út végén (40-50 ingatlanok) előtti 3db Telekom oszlop áthelyezésre
kerül a telekhatárok felé (munkát a Telekom fogja elvégezni), mielőtt az új hálózat
kiépítése megtörténne.
A közutak keresztezésénél a szabványok által előírt közlekedési űrszelvélyt biztosítani
kell, abban kábel nem vezethető.
Az ÉMÁSZ oszlopokon történő munkavégzésnél a vonatkozó szabványokat, valamint az
ÉMÁSZ közös oszlopsoros hálózat létesítési hozzájárulásban található előírásokat be kell
tartani.
Általános erőírások:
Az optikai hálózat rekonstrukciós kiépítésének költségeit teljes egészében a
Key Telecom International Kft. viseli, az Önkormányzatoktól, az ingatlantulajdonosoktól, és
a későbbi előfizetőinktől semmilyen anyagi ellenszolgáltatás nem szükséges!
A megépült hálózat tulajdonosa Key Telecom International Kft, üzemeltetője, és ezzel
együtt az előfizetőket ellátó szolgáltató a Magyar Telekom NyRt. lesz.
Hálózatépítés ütemezése:
- meglévő alépítmény hálózatba behúzandó hálózatszakaszok,
- földfeletti hálózatszakaszok: a meglévő Magyar Telekom és ÉMÁSZ oszlopokon
tervezett kábelhálózat,
- társasházi területek új alépítményes szakaszai
- Piac tér és környéke új alépítményes szakaszai
A tervezett ütemezés szerint az új rendszer kiépítése várhatóan a 2017. első félévében
befejezésre kerül.
Miután az új optikai hálózat kiépítése megvalósul, a jelenleg üzemelő hálózaton élő
szolgáltatások egy átmeneti ideig még megmaradnak, de a szolgáltató célja, hogy az
előfizetők mielőbb áttérjenek az új, magasabb szolgáltatási minőséget nyújtó hálózatra. Az
áttérés befejezése után a jelenleg üzemelő rézkábeles hálózat, és annak közterületi
elosztószekrényei elbontásra kerülhetnek, megszűnik a két párhuzamos rendszer.
A kivitelezést a mellékelt rajzok és a jelen műszaki leírásban ismertetett műszaki
megoldás szerint kell elvégezni.
A kiviteli tervtől csak a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad eltérni, (az
eltéréseket munkanaplózni szükséges) ellenkező esetben a tervező semmilyen
felelősséget nem vállal.
A tervező felhívja a kivitelező figyelmét a műszaki leírás, a munka- és egészségvédelmi,
környezetvédelmi és tűzvédelmi tervfejezetek, valamint különösen a közmű és egyéb
egyeztetési jegyzőkönyvek, és szakhatósági engedélyek előírásaira, azok gondos
áttanulmányozására és betartására.
Budapest, 2017. január 18.
........................................................

Pető Attila
HI-V-11-0523
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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!

A Társadalmi Kapcsolatok Ad-hoc Munkacsoporthoz egy kérelem érkezett, a Városi Nyugdíjas
Klub színházlátogatáson vesz részt. 116 klubtag részére vásároltak 2.300 Ft/fő összegért belépőjegyet.
116 fő x 2.300 Ft = 266.800 Ft x 70 % = 186.760 Ft,
de a szabályzat szerint maximum 150.000 Ft vállalható át.
A kérelem a szabályzatnak megfelel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2017. március 21.

Mezőfi Zoltán s.k.
alpolgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
Keret felhasználás
Felhasználás
Felhasználás össz.

Rendelkezésre álló keret
Felhasználás
2017. január 27-ülés
Kapcsosné V. Zs. Iskolai tanulmányút
Városi Nyugdíjasklub

44 885
150 000

1 oldal a 2 oldalból

194 885

Rendelkezésre
álló keret
3 000 000

2 805 115

Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem

2017.03.31-i Kt. ülésre

3. Jogszabályi háttér:
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…../2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Városi Nyugdíjas Klub
színházlátogatás költségeiből (teljes költség 266.800 Ft) a maximálisan biztosítható 150.000 Ftot 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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1

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.

2017. január 27-i
21-ig beszámolva

22

A Nyárfa u. 9. II/6. számú önkormányzati lakásra közszolgáltatási
szerződés megkötése
A szerződést mindkét fél aláírta (DMRV)
ASP integráció érdekében szerződés megkötése

23
A szerződés aláírása megtörtént, az integráció előkészítése folyamatos
2017. február 13.

24

A víziközművek ingyenes állami tulajdonba adása
Az átadásra vonatkozó megállapodás-tervezet a mai ülés napirendje
Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése

25
A szerződés megkötésre került

1 oldal a 5 oldalból

2017. február 24.
Tervezői többletigény
26

A megegyezett feladatra a tervezői szerződés módosítása a mai ülés napirendje
Informatikai képzés lehetősége

27
Az informatikai képzésre a szerződés módosítása megtörtént.

28

A 356/31 hrsz ingatlan villamosenergia-ellátáshoz tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása
A hozzájárulások megadása, értesítés a döntésről megtörtént
Optimális Kft javaslatai III.

29
A döntést megküldtük a vállalkozásnak.

0

Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2017. évi támogatására
A kiírás megtörtént.

31

Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2017. évi támogatására
A kiírás megtörtént.

32

Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2017. évi támogatására
A kiírás megtörtént.

33

Ingatlanhasznosítási szerződés jóváhagyása (vízelvezetéshez)
A szerződés aláírása megtörtént, hiánypótlást kaptunk, mely kötelezettségünknek eleget tettünk
19/2017. (I.27.) Kt. határozat módosítása

34
Walter Károly még nem adott választ megkeresésünkre.
Gázszolgáltató váltás lehetősége
35
Az ajánlattevőt értesítettük az elutasító döntésről
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Közbeszerzési szabályzat jóváhagyása
36
Végrehajtás folyamatos

37

Balassagyarmati Református Egyházközösség kérelme
A kérelmezőt tájékoztattuk a döntésről.

38

Hustyava Katalin kérelme
A kérelmezőt tájékoztattuk a döntésről.

39

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi beszámolója
A beszámoló elfogadásra került.

40

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi támogatási megállapodás
módosítási kérelme
A módosítás aláírása részünkről megtörtént.

41

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatása
A támogatási szerződés aláírása részünkről megtörtént

42

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. kérelme
A vízdíj rendezése megtörtént.

43

Helyi vízkárelhárítási terv készítésére ajánlatok bekérése
Az ajánlatokat bekértük.
2017. március 07.

44

Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatójának kérelme
A Tankerület tájékoztatása megtörtént

45

Gyűjtőpont kihelyezése zöldhulladék gyűjtéséhez
A tárgyaláson ígért szerződés-tervezet nem érkezett meg.

46

Fogorvosi ügyelet biztosítása
Az egyeztetésekről a döntés megszületett

3

Együttműködési megállapodás jóváhagyása – kulturális közfoglalkoztatásra
A szóbeli kérelmező – Varga Dávid képviselő – az ülésen jelen volt, a
döntésről a helyszínen értesült.

47

48

ASP rendszer bevezetése
Felhatalmazás alapján a támogatási igény aláírásra és benyújtásra került.

49

A Baptista Szeretetszolgálat kérelme
Az átköltözésről nincs információnk.
Együttműködési megállapodás jóváhagyása – kulturális közfoglalkoztatásra
A szóbeli kérelmező – Varga Dávid képviselő – az ülésen jelen volt, a
döntésről a helyszínen értesült.

50

Egyéb információk
-

A vízkárelhárítási terv készítésére a válaszok, ajánlatok megérkeztek. A következő
ülésen előterjesztjük az árajánlatokat. Jelenlegi napirend torlódás miatt nem tartottuk célszerűnek az előterjesztést.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
Szociális Bizottság 2017. február 21 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 21 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Biztosított támogatás
Ft

12 db

59.000 Ft

12 db

59.000 Ft

-

-

3 db
3 db
3 db
3 db

150.000 Ft
150.000 Ft

Települési támogatás megállapítása

-

-

támogatott kérelem
elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés lakóhelyre történő kiszállítása
iránti kérelem
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
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1 db
1 db
19 db

Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

25.000 Ft
25.000 Ft
234.000 Ft

Szociális Bizottság 2017. február 23 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 2 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

2 db
2 db
2 db

Biztosított támogatás
Ft
50.000 Ft
50.000 Ft
50.000 Ft

A Szociális Bizottság 58/2017. (II.21.) számú határozatával egyöntetűen javasolta a Képviselőtestületnek a 2017. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés elfogadását.
A Szociális Bizottság 59/2017. (II.21.) számú határozatával egyöntetűen javasolta a Képviselőtestületnek a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztés elfogadását.

Rétság, 2017. március 23.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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Határozati javaslatok
„A” változat
2017.( ………..) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

„B” változat
2017. ………..) KT. HATÁROZAT
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem
fogadja el.
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A napi hivatali munkáról nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt.
Egyeztettem a DMRV-vel az ingyenes víziközmű átadásáról, kérem, hogy küldjenek szerződéstervezetet. A szerződés-tervezet a mai ülés napirendje.
A Munkügyi Központtal egyeztettem az új közmunkaprogramról.
A Zöld Híd Régió Kft. képviselőjével egyeztettem a zöldhulladék gyűjtésére kihelyezendő hulladéktároló helyszínéről. (A témával kapcsolatban soron kívüli ülést is hívtam össze.)
Folyamatosak az egyeztetéseink a Rákóczi úti vegyes használatú épület hasznosításáról, esetleges felújításáról. (Soron kívüli ülésen már néhány szót beszéltünk a lehetőségekről, a tárgyalások során figyelembe veszem a bizottsági ajánlásokat.)
A volt laktanya területe után folyamatosan érdeklődnek vállalkozók. Minden érdeklődőt komolyan kell venni, de eddig eredményről még nem tudok beszámolni.
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.

Rétság, 2017. március 23.

Hegedűs Ferenc
polgármester

1 oldal a 1 oldalból

