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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésébe alapján elkészítettem a 
Rétsági Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról készített beszámolóját, melyet az előterjesz-
téshez csatolok. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. április 17. 
 
                                                                                                   Belovai Róbert sk. 
                                                                                                       rendőrkapitány 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

III. Fejezet 
A RENDŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE *  

8. § (1) *  A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv lé-
tesítéséhez és megszüntetéséhez előzetesen ki kell kérni az érintett települési, Budapesten a 
fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testületének, illetve a fővárosi önkormányzat által köz-
vetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlésének a véleményét. 
(2) *  A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri szerv vezető-
jének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékességi területen 
működő települési - Budapesten a fővárosi kerületi - önkormányzatok képviselő-testületének, 
illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi ön-
kormányzat közgyűlésének a véleményét. Rendőrfőkapitány esetében a megyei (fővárosi) ön-
kormányzat képviselő-testületének véleményét kell kérni. A szükségessé váló felmentésről az 
illetékes önkormányzatokat - az érintettel történő közléssel egyidejűleg - tájékoztatni kell. 
(3) Ha a települési önkormányzatok többsége, illetve a megyei (fővárosi) önkormányzat a kine-
vezéssel szemben foglal állást, és a kinevezési jogkör gyakorlója nem állít újabb jelöltet, dönté-
se szakmai indokairól az érintett önkormányzatokat állásfoglalásban tájékoztatja. 
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(4) *  A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság ille-
tékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a rendőr-
főkapitány vagy kijelölt helyettese számol be. 
(5) *  Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővárosi) ön-
kormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt 
elutasítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei (fővárosi) 
rendőrfőkapitányhoz, a megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése az országos 
rendőrfőkapitányhoz fordulhat. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, illetőleg az országos 
rendőrfőkapitány köteles az önkormányzatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó 
vizsgálatot tartani, ennek keretében a rendőri vezető felelősségét, illetőleg alkalmasságát 
megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat tájékoztatni kell. A megyei 
(fővárosi) rendőrfőkapitány, az országos rendőrfőkapitány köteles a közbiztonsági feladatok 
ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és 
belső irányítási intézkedéseket megtenni. (6) *  Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a (4) bekezdésben foglalta-
kon kívül is tájékoztatja az önkormányzatot, ha a lakosság széles körét érintő rendőri intézke-
dést tervez végrehajtani, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti az intézkedés eredményessé-
gét. 
(7) *  A (4) bekezdésben foglaltakon kívül a határrend és határőrizet helyzetéről, valamint a ha-
tárforgalom alakulásáról 
a) a határterülettel érintett területi önkormányzatok és megyei jogú városok közgyűlését a rend-
őrfőkapitány vagy kijelölt helyettese évente, 
b) az illetékességi területén lévő települési önkormányzat képviselő-testületét a rendőrkapitány, 
a határrendészeti kirendeltség vezetője vagy kijelölt helyettese felkérésre tájékoztatja. 
(8) *  A rendőrfőkapitány a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetőjét, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala vezetőjét, a területi önkormányzat közgyűlés-
ének elnökét (főpolgármestert), a területi katasztrófavédelmi szerv vezetőjét, az Alkotmányvé-
delmi Hivatal területi szervének vezetőjét; a rendőrkapitány vagy a határrendészeti kirendeltség 
vezetője a települési önkormányzat polgármesterét tájékoztatja *  
a) a lakosságot a szomszédos állam területéről fenyegető veszélyről; 
b) a tömegesen menekülő, illetve ideiglenes menedéket kérő személyek várható érkezéséről; 
c) az ország területére betört fegyveres csoportról, a lakosság védelme érdekében tett és java-
solt intézkedésekről, a fegyveres csoport felszámolásáról; 
d) a határterületen az e törvény alapján bevezetett minden korlátozásról, ha annak előzetes 
bejelentésére a késedelem veszélye miatt nem volt lehetőség; 
e) a környezet szennyezéséről, illetve annak veszélyéről vagy a természeti értékek és területek 
károsításáról. 
(9) *  A rendőrfőkapitány haladéktalanul tájékoztatja 
a) a (8) bekezdés a), c) és d) pontjában foglaltakról a Honvéd Vezérkar főnökét; 
b) a (8) bekezdés a), b) és d) pontjában foglaltakról a vámhatóságot; 
c) a (8) bekezdés b) pontjában foglaltakról a menekültügyi hatóságot; 
d) a (8) bekezdés e) pontjában foglaltakról a környezetvédelmi hatóságot, a természetvédelmi 
hatóságot és a vízügyi hatóságot. 
(10) *  A (4), (8) és (9) bekezdésben említett szervek vezetői a rendőrség illetékes szervei ré-
szére tájékoztatást adnak a feladatkörükben tudomásukra jutott - a rendőrség tevékenységét 
érintő - tényekről és körülményekről. 
(11) *  Ha az önkormányzat képviselő-testülete a külön törvény szerinti felterjesztési jogával 
élve a rendőrség - külön jogszabály rendelkezése alapján meg nem támadható - döntésével, 
intézkedésével vagy annak elmulasztásával kapcsolatban indokolást tartalmazó észrevételt 
tesz, azt az illetékes rendőri szerv tizenöt napon belül megvizsgálja, és a vizsgálat eredményé-
ről tájékoztatja az önkormányzatot. Ha az illetékes rendőri szerv az észrevétellel nem ért egyet, 
a vizsgálat lezárását követően azt haladéktalanul megküldi a felettes rendőri szervnek. A felet-



Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója                                                                                           2018. 04.27-i Kt. ülésre 

3 
 

tes rendőri szerv vezetője az észrevételt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről - tizenöt 
napon belül - az önkormányzatot tájékoztatja. 
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Rendőrkaptányság 
2017. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2018. évre eredményes munkát kíván a kapitány-
ság valamennyi dolgozójának. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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BESZÁMOLÓ 

A RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Engedjék meg, hogy a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rétsági Rendőrkapitányságának 
2017. 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 2017. évben, az ágazati célkitűzésekben és szervezeti 
teljesítményminimumokban meghatározottak szerint, és a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság éves munkatervében meghatározottak alapján látta el feladatait. Tette mindezt a 
normatív és a részére biztosított gazdálkodási keretek között. 
 
Első számú célkitűzésünk az illetékességi 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 
 
2017-évben 404 db volt a regisztrált és befejezett bűncselekmények száma a Rétsági 
Rendőrkapitányság illetékességi területén, ez minimális emelkedést jelent az előző évben 
regisztrált 377 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 években jelentősen csökkent, ami tendencia folytatódni látszik. 
 
Rétság városában 150 bűncselekmény vált ismertté, mely a 2016. évben ismertté vált 
bűncselekmények számát jelentősen meghaladja, azonban tudni kell, hogy ebből 101 
bűncselekmény a korábban feltárt „okmányirodás ügy”-höz kapcsolódik, melyben az eljárás 
más nyomzóhatóság előtt folyt, de ha összevetjük a – az okmányirodában elkövetett sorozat 
nélkül - 2013. évi 102-vel, látható egy jelentős, pozitív irányú változás.  
 
A 2017. évben is az elkövetett bűncselekmények száma alapján, a legfertőzöttebb területnek 
Rétság város, valamint a nagyobb lélekszámú és területű Romhány, Diósjenő és Nagyoroszi 
települések számítottak. Az illetékességi területünkön a legkevesebb bűncselekményt 
Ősagárd, Horpács, Szente községekben követték el, Pusztaberki településen bűncselekmény 
nem történt. 
 
 

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 
2017-ben az egyharmada regisztrált, 54 bűncselekmény történt (2016-ban 63), ami mutatja a 
folyamatos csökkenést, a lelkiismeretes és szakszerű munkát.     
 
 

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 folytattunk eljárást, ehhez képest 
2017. évben mindössze 136 ilyen bűncselekmény jutott a tudomásunkra mely az előző évhez 
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képest jelentős csökkenés. Számszakilag  öt évre visszamenőleg is folyamatos csökkenés 
mutatható ki ezen bűncselekmények tekintetében. Ez betudható többek között a korábbi évek 
eredményes bűnüldöző munkájának, a közterületen szolgálatot teljesítők tevékenységének. 
Ezen cselekmények nyomozás eredményességi mutatója az értékelt évben kiemelkedőnek  
tekinthető, mely a 2016-os 58,6% -hoz képest 72,4 %. 
 
A kiemelt bűncselekmények száma Rétság városban 2016-ban 21, 2017-ben 20.  
 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén, lopás elkövetése miatt 79 esetben 
(Rétságon az előző évi 12-höz képest alig változott, 2017-ben 13), míg lakásbetörés miatt az 
előző évi 33 esethez képest 16 (Rétság városban lakásbetörés nem történt) 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.  
 
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 nem 
folytattunk eljárást.  
 
A Rétsági Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. 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, 2017-ben 21 ilyen 
cselekményt regisztráltunk. Rétság városban testi sértés bűncselekmény nem történt. 
  
Nyomozás eredményességi mutatónk 100 % a testi sértések vonatkozásában.   Az elmúlt öt 
év időszakát tekintve a nyomozás elrendelések száma stagnáló tendenciát mutat.  
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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, 2017-ben e bűncselekményi 
körben 97,7% volt. 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 nyomozáseredményessége 55,1 %, ezen 
kategórián belül a lakásbetörések eredményessége 57.7 % -ól 75 % -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 

 
2017. évben közterületen elkövetett bűncselekmények száma 54 volt, az előző évihez 
viszonyítva (63) további 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 97,7 % volt. Az elmúlt öt évet tekintve is kimutatható a csökkenő 
tendencia.  
 
Rétságon a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmény nem történt, 2010-ben még 19  
ilyen bűncselekményt regisztráltunk. 
 
2017. évben  garázdaság bűncselekmény  miatt 26 esetben indult eljárás, a tavalyi 21 esethez 
képest. Rétság városban 2014-ben 5, 2015-ben 4, 2016-ban 5, 2017-ben 3 garázdaság 
történt. A nyomozáseredményességi mutató 96,2 %. Öt évre visszatekintve az elrendelések 
száma 20 és 40 eset közé esik, jelentős eltérés nem állapítható meg. A közterületen történő 
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nagyobb számú megjelenése a rendőrségnek visszatartó erő ezen bűncselekmény 
megvalósulása tekintetében. 

 
 

3. TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK ALAKULÁSA 
 

 
A Rétsági Rendőrkapitányság a 2017. évben, 141 esetben indított szabálysértési előkészítő 
eljárást, ebből tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 96 esetben, illetve összesen 151 
ügyben fejezte be az eljárást, amelyből 106 ügy volt tulajdon elleni szabálysértés. 
 
Gyorsított eljárás lefolytatására 6 esetben került sor. A gyorsított eljárások során 7 fő őrizetbe 
vételére került sor, 5 személyt tulajdon elleni szabálysértés (falopás), 2 személyt járművezetés 
az eltiltás hatálya alatt szabálysértések elkövetése miatt vettünk őrizetbe. 
 
2017. évben az egyéb lopással elkövettet tulajdon elleni szabálysértések miatt lefolytatott 
előkészítő eljárások felderítési mutatója 44 %, amely az előirányzott 41 %-os felderítési 
mutatót elérte. 
 
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 őrizetbe vétel 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. 
 
2017-ben az úthálózatban, infrastruktúrában jelentős változás nem történt. 
 
Az elmúlt évek 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. 
 
Az év során a 2016-os évhez képest a kátyúkárral kapcsolatos bejelentések száma jelentősen 
megemelkedett /7-16 eset/, melyek nagy része Diósjenő, Rétság, valamint Nógrád települések 
körzetében következtek be.  
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A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek alakulását tekintve minimális csökkenés 
tapasztalható, azonban a legsúlyosabb eredménnyel járó, halálos közúti közlekedési baleset a 
kapitányság területén 2017. évben 2 esetben történt. 
 
2017. évben személyi sérülésessel járó baleset 31 esetben következett be, melyek során 
összesen 54 fő sérült. A súlyos sérüléses balesetek száma az előző évhez képest 8-ról 9-re, a 
könnyű sérüléssel járó balesetek száma 13 %-kal csökkent (2016-ban 24, 2017-ben 20). 
 
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 17096 esetben 
alkoholszondát alkalmaztunk, 45 esetben mutatott pozitív eredményt. A fokozott közterületi 
jelenlétnek köszönhetően  közlekedési balesetekkel kapcsolatosan ittasság 1 esetben volt 
kimutatható a személyi sérüléses balesetek tekintetében. 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 2017. évre kiadott Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság 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. 

A bűnügyi helyzettel kapcsolatos elemző-értékelő tevékenység végzése valamennyi 
szakterület vonatkozásában kiemelt feladat.  
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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, az értékelt évben is az aktív szolgálatellátás tapasztalható.  
 
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 1334 fővel szemben került sor helyszíni bírság kiszabására, a 
helyszíni bírsággal sújtottak száma az előző évihez képest tovább csökkent, mely az 
állampolgárok jogkövetőbb magtartásának tudható be. 
 
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 2017-ben 
emelkedett.  
 
Az elrendelt elővezetések száma emelkedett, melynek közel 50 %-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.  
 
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.  
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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 2017. 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. 
 
2017. 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. 
 

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.  
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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 2014-
ben 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 
A szabálysértési eljárások száma a tavalyi évhez viszonyítva nem számottevő mértékben 
növekedett. Az új szabálysértési törvény 2012. évben történő hatálybehelyezését 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 2017 évben a korábbi évhez 
viszonyítva 3 %-al nőtt (2016-ban 573). 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 2017. évben 70 db. Ennek oka, 
hogy a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre vonatkozó törvény hatálybalépését 
követően nagy számban kiadott igazolványok érvényessége a tavalyi év folyamán járt le, így 
azok cseréjére került sor. Működési engedély iránti kérelmet 12 fő nyújtott be. 
Magánnyomozó részére hatósági bizonyítvány 2 esetben állítottunk ki. A fegyver ügyintézés 
során benyújtott kérelmek száma 119 db volt.   
 
Személy- és vagyonőrök helyszíni ellenőrzését a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
és Szakigazgatási Szervével közösen ellenőriztük, amely során 8 fő személy- és vagyonőr, 
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valamint 5 fő egyéni vállalkozó került ellenőrzés alá. Adminisztrációs ellenőrzést 27 
alkalommal hajtottunk végre. 
 
Az igazgatásrendészeti alosztály fegyver tárolóhely ellenőrzését 14 alkalommal hajtotta 
végre, vadászatot 3 esetben ellenőriztük. Fegyvertartási engedély visszavonását szabálysértés 
elkövetése miatt 1 esetben kezdeményeztünk. 
 

7. Bűn és Balesetmegelőzés 
 

Bűnmegelőzési főelőadó a bűnmegelőzési feladatai mellet vizsgálati tevékenységet is végez. 
Ovi-Zsaru programot 4 község óvodájában a közlekedési főelőadó segítségével látja el. 
 

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.  
 

A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem. 
 

Kiskorúak elleni családon belüli erőszakos bűncselekmények kapcsán jellemzően testi sértés 
keletkezik, jellemző a szülők- családok pénztelensége, alacsony jövedelme, az alacsony 
iskolázottság, az alkoholizáló életmód. A szülők közötti konfliktus során gyakran testi sérülés 
keletkezik, a konfliktus társas kapcsolati válság során alakul ki, melynek tanúja sok esetben a 
kiskorú családtag.  
 

Megelőző vagyonvédelem. 
 

Az idősek védelmében, az idősek áldozattá válásának megelőzése érdekében 10 településen 
év elején és végén tartottunk bűnmegelőzési előadásokat a nyugdíjas otthonban és klubokban.  
 
Az előadásokon elhangzott többek között, hogy az idős korúak mire figyeljenek otthonaik 
védelme, betörésének megelőzése érdekében, az otthon tartott értékek, készpénz tárolásáról. 
Szó esett a besurranásos lopásokról, a trükkös lopásokról, a házalással elkövetett csalásokról 
(termékkel, szolgáltatással történő házalás), figyelemelterelési módszerek alkalmazásáról, a 
közterületen elkövetett zseblopásokról, rablásokról és a bankkártya biztonságos tárolásáról, 
használatáról. Megemlítésre került, hogy mi a teendőjük akkor, ha már megtörtént a baj, 
milyen segítségre számíthatnak ekkor (áldozatvédelmi igazolás kiadása).  
 
Az előadásokat a résztvevők projektor segítségével kivetítőn is nyomon követhették annak 
érdekében, hogy az idősek figyelmét az előadás minél jobban felkeltse, fenntartsa, valamint 
annak reményében, hogy a több érzékszervvel történő tapasztalás által a 
figyelemfelhívásokból, figyelmeztetésekből több rögzüljön, majd ezekből a mindennapi 
életük során minél többet betartsanak, hasznosítsanak.  
 
Az előadásokon a megyei szakirányítástól kapott, az áldozattá válás megelőzése érdekében 
különböző szóróanyagok kerültek kiosztásra.  
 
Az idei évben hatóságunk nem tapasztalta újszerű elkövetési módszerek megjelenését, 
továbbá új, eddig nem jellemző áldozati magatartások sem ütötték fel fejüket. 
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Az idei évben 4 esetben került sor a büntetőeljárás sértettjének áldozatvédelmi igazolás 
kiadására, melyből három személy időskorú volt. 
 
A sértettek részére kiállításra kerülő különleges bánásmódot igénylő egyéni értékelő lap, mely 
során kiemelt figyelemmel járunk el az időskorúak értékelésénél, mivel a különleges 
bánásmódot igénylőnek minősített sértettek tekintetében az büntető eljárás alatt végig 
kiemelten körültekintően és részükre minden segítséget megadva jártunk el.   
Ebben az évben időskorú sértettet nem minősítettünk különleges bánásmódot igénylőnek. 
 

Baleset-megelőzési Bizottság 2016. évi tevékenysége 
 
2017. évben az „Iskola rendőre” program keretén belül igyekeztünk minél több oktatási 
intézménybe eljutni. Baleset megelőzési foglalkozásokat tartottunk többek között a 
Nagyoroszi, a Nógrádi, a Rétsági, a Tereskei, Berkenyei és a Borsosberényi Általános 
Iskolákban, illetve a Nőtincsi, Szentei és a Rétsági Óvodában. Próbáltuk a gyerekek 
életkorának megfelelően őket 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. 
 
Részt vettünk a Kerékpáros Iskola Kupa megyei döntőjén, valamint a Salgótarjánban 
megrendezett VII. Szakmai Közlekedésrendészeti Versenyen..  
 
A Nógrád községben 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.   
 
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 
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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. 2018. 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 
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 
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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.  

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 17 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 2017. évre 
meghatározott célkitűzéseket magas színvonalon, kiváló eredménnyel hajtotta végre.  
 
A szervezeti teljesítménykövetelményeket kiváló eredménnyel hajtottuk végre. 
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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 – 
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. 

 
� Folyamatosan végezzük a titkos információgyűjtő tevékenységet, növeljük az 

együttműködők valamint információ vásárlások számát.  
 
� Növeljük a kármegtérülési mutatónkat. 

 
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, 2018. április 04. 
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített



Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 
száma a rendőrkapitánságok illetékességi területe 

szerint és a befejezett nyomozások eredményessége
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

Emberölés 1           1           -         -         -         1           -         -          -  -  -  -  -  -  -  -
Szándékos befejezett emberölés -          1            -          -          -          -          -          -           -  -  -  -  -  -  -  -

Testi sértés 31         20         28         30         23         23         26         21         87,1 96,6 93,1 89,2 96,2 86,4 96,3 100,0
   Súlyos testi sértés 15          9            17          13          13          17          16          7            86,7 100,0 94,1 81,3 100,0 87,5 94,4 100,0

   Halált okozó testi sértés -  - - - - - - -
Kiskorú veszélyeztetése 8           -         -         1           2           4           6           3           88,9 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Embercsempészés - - - - - - - -
Garázdaság 41         30         29         26         31         42         21         26         85,0 90,5 87,5 93,9 94,3 97,7 92,3 96,2

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés

kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében,
a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer-

kereskedelem)

2           -         1           -         2           1           -         1           100,0 - 0,0 0,0 100,0 100,0 - -

Lopás* 249       250       319       271       207       91         122       79         28,6 31,0 51,1 34,4 34,3 45,0 40,7 55,1
Személygépkocsi lopás 1            2            2            4            -          1            -          -          0,0 0,0 0,0 75,0 - 0,0 - -
Zárt gépjármű-feltörés 5            5            5            1            5            -          1            -          20,0 20,0 20,0 0,0 20,0 - 0,0 -

   Lakásbetörés 25          22          31          47          20          14          33          16          22,2 44,0 42,9 54,3 47,6 57,1 57,7 75,0
Rablás 1           4           5           -         1           -         2           -         0,0 66,7 40,0 - 100,0 - 100,0 -

Rongálás 26         14         16         6           10         10         6           3           38,5 21,4 43,8 16,7 44,4 77,8 25,0 66,7
Orgazdaság 4           2           2           -         1           1           -         1           60,0 88,9 100,0 0,0 66,7 100,0 - 100,0

Jármű önkényes elvétele -         -         2           1           -         3           4           2           100,0 - 100,0 100,0 - 66,7 50,0 100,0
14 kiemelten kezelt bcs összesen 372       324       407       342       279       178       190       136       45,2 45,5 55,8 46,1 49,0 65,6 58,6 72,4

Közterületen elkövetett bűncselekmény 152       129       141       99         65         68         63         54         61,1 62,0 58,7 76,9 91,3 88,7 94,4 97,7
Összes bűncselekmény 636       1 133    772       555       1 100    367       377       404       63,9 71,5 57,1 60,1 84,3 76,3 72,9 78,7

Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra 
vetített aránya 2 516    4 587    3 216    2 332    4 661    1 569    1 596    1 710    

* A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Bűncselekmények száma

Rétság Rk

Nyomozáseredményességi mutató (%)



 1. sz. melléklet 

Rétság Rk
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

Rétság Rk

14 kiemelten kezelt bcs összesen

Rétság Rk Rétság Rk

Összes bűncselekmény Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
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 1. sz. melléklet 
Szándékos befejezett emberölés

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Rétság Rk

Rétság Rk Rétság Rk

Testi sértés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
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 1. sz. melléklet 
Kiskorú veszélyeztetése

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

Rétság Rk
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
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 1. sz. melléklet 

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Rétság Rk Rétság Rk

* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Személygépkocsi lopás Zárt gépjármű-feltörés
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

Rétság Rk Rétság Rk

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás) Lopás*
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
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 1. sz. melléklet 

Rongálás Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

Rétság Rk Rétság Rk

Rétság RkRétság Rk

   Lakásbetörés Rablás
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
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 1. sz. melléklet 

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján
Rétság Rk
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2010-2017. évek statisztikai kimutatása
Rétsági Rendőrkapitányság

Intézkedési mutatók, rendészeti adatok

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
Változás 

2010-2017.

Dinamika 
2010-2017. 

(%)
Elfogások száma 25 20 17 51 70 79 54 64 39 156,0%
Előállítások száma 73 127 124 150 133 119 160 148 75 102,7%
Biztonsági intézkedések száma 30 42 46 40 45 41 49 39 9 30,0%
Elrendelt elővezetések száma 57 61 50 71 50 61 65 68 11 19,3%
Végrehajtott elővezetések száma 22 31 24 47 34 39 43 31 9 40,9%
Szabálysértési feljelentések száma 1 129 896 686 428 268 232 219 190 -939 -83,2%
Büntető feljelentések száma 87 98 99 65 30 39 36 41 -46 -52,9%
Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) 1 819 1 271 1 142 1 112 1 883 1 406 1 369 1 334 -485 -26,7%
Kiszabott helyszíni bírságok összege (ezer Ft) 11 915 10 238 12 522 12 741 22 825 15 204 14 040 12 891 976 8,2%
Alkoholszonda alkalmazások száma összesen (eset) 6 608 5 586 7 611 10 278 9 581 10 828 10 782 17 096 10 488 158,7%
Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (eset) 49 44 31 30 37 47 44 45 -4 -8,2%
Közterületi szolgálati létszám (fő) 3 391 2 966 3 088 3 451 3 757 3 123 2 882 3 481 90 2,7%
Közterületi szolgálati óraszám (óra) 30 191 28 118 26 954 24 626 29 770 25 222 25 726 34 109 3 918 13,0%
Egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fő) 8,90 9,48 8,73 7,14 7,92 8,08 8,93 9,79 1 10,0%
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 134 144 128 100 96 96
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%) 24,66 29,17 44,62 42,11 44,00 44,00

Közúti közlekedési baleseti adatok 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év
Változás 

2016-2017.

Dinamika 
2016-2017. 

(%)
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 42 28 27 27 35 29 32 31 -1 -3,1%

Halálos közúti közlekedési balesetek 1 3 0 2 0 1 0 2 2
Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek 13 9 11 9 9 9 8 9 1 12,5%
Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek 28 16 16 16 26 19 24 20 -4 -16,7%

Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve 
megsérült személyek száma (fő) 55 40 33 37 55 38 45 54 9 20,0%

Meghalt személyek száma (fő) 1 3 0 2 0 1 0 2 2
Súlyosan sérült személyek száma (fő) 15 11 14 14 12 10 11 14 3 27,3%
Könnyen sérült személyek száma (fő) 39 26 19 21 43 27 34 38 4 11,8%

Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma 5 4 2 4 4 6 1 1 0 0,0%



Előállítások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Biztonsági intézkedések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása
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Elfogások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Az egy főre jutó helyszíni bírságok összege (Ft)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Büntető feljelentések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Rendészeti állomány, közterületre vezényeltek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Rendészeti állomány, közterületre vezényeltek óraszáma (óra)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)
2011-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek megoszlása
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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A 2015-2017. évre vonatkozó számadat tartalmazza a határzárral kapcsolatos bűncselekmények adatait is. A 2015-2017. évre vonatkozó számadat tartalmazza a jogellenes tartózkodás elősegítése bűncselekmény adatait is.

Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Rétsági Rendőrkapitányság

Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Közokirat-hamisítás bűncselekmények száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Az adatok tartalmazzák a túltartózkodások számát is.

Rétsági Rendőrkapitányság

Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság

Menekültkérelmek száma
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma Nemzeti körözések és SIS találatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2017. évek statisztikai kimutatása

Rétsági Rendőrkapitányság
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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 
 

1 oldal a 3 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese       

2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kbt. 42.§ (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb minden év már-
cius 31. napig közbeszerzési tervet kell készíteni.  
 
Április hónapban tisztázódtak a Zöld város pályázat részletei, a februári ülésen döntött a Képvi-
selő-testület az új kommunális gép beszerzéséről. Márciusban – különös tekintettel arra, hogy 
az ülés elmaradt – nem tudtuk benyújtani a tervet. 
 
A terv évközben módosítható. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. április 20.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                  Fodor Rita Mária 
                                                                                                            jegyző általános helyettese 
 
 

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

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 köz-

beszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett 



2018. évi közbeszerzési terv elfogadása                                                                                   2018. 04.27 -i Kt. ülésre 

2 
 

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, ame-

lyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatko-

zó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő 

közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljá-

rást 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 el-

lenőrzésére 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 haladéktala-

nul; 

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 ha-

ladéktalanul; 

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre je-

lentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg; 

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljá-

rást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerző-

dő 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 köz-

beszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesíté-

sét követő harminc napon belül; 

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hoza-

tala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az aján-

latot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. § alkalmazandó. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel ese-

tén 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 ajánlatké-

rő honlapon történő közzététel esetén legalább a 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtar-

tamra köteles elérhetővé tenni. 

(5) Az (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti szerződéseket az ajánlatkérő honlapon történő köz-

zététel 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 
 

/2018. (IV.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2018.évi köz-
beszerzési tervéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet jóváhagyja.  
 
 
A közbeszerzési tervet indokolt esetben felül kell vizsgálni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



Rétság Város Önkormányzata 

2018. évi Közbeszerzési terv 
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I. Árubeszerzés 

 1 Kommunális gépjármű  

Kbt. Harmadik 

Rész 

(nemzeti rezsim) 

Kbt. 113.§ szerinti 

nyílt eljárás 
2018. szeptember 2019. október nem 

II. Építési beruházás 

1 
Vállalkozási szerződés Zöld 
Város kialakítása kivitelezési 
munkáira 

Kbt. Harmadik 

Rész 

(nemzeti rezsim) 

Kbt. 113.§ szerinti 

nyílt eljárás 
2018. szeptember 2019. október nem 

III. Szolgáltatás megrendelés 

1       

Rétság, 2018…….. 
                                                                                                                                                            ................................ 

																																																																			 																																																																																	
                                                                                                                                                            polgármester 

Záradék: A 2018. évi közbeszerzési tervet Rétság Város Önkormányzata Képviselő testülete a …/2018. (0...) számú képviselő-testületi 
határozattal hagyta jóvá. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Kommunális gép közbeszerzésére érkezett árajánlatok elbírálása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tárgyalásakor döntött arról, hogy egy közepes 
méretű kommunális géppel kívánja bővíteni az önkormányzat járműparkját. Jó minőségű, több 
funkciós gép a testületi elképzelés. Az előzetes tájékozódások alapján a jó minőségű gép be-
szerzése közbeszerzésköteles. 
 
Árajánlatot kértünk három közbeszerzési szakértőtől. Az alábbi ajánlatok érkeztek: 
 
Quadrát Kft: vállalási ár 1.100.000 + áfa, szerződés-tervezet nem érkezett, 
Márkus és Társai Kft: vállalási ár 800.000 Ft + áfa, szerződés-tervezet érkezett, 
Palóc Projekt Kft: vállalási ár 900.000 Ft + áfa, szerződéstervezet érkezett. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

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

 
  

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
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selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kommunális gép közbeszerzé-
sére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület ………………………………  Kft. árajánlatát fogadja el. A határozat mellék-
letét képező Megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
A közbeszerzési eljárás költségét a 2018. évi költségvetésben biztosítani szükséges.  
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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M E G B Í Z Á S I  S Z E R ZŐD É S  

t e r v e z e t  
 
amely létrejött egyrészről, mint  
 
Rétság Város Önkormányzata  
Cím : 2561 Rétság, Rákóczi út 20.                                               
adószám: 15735492-2-12 
számlaszáma: 11741031-15451615-00000000 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
 (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről, mint 

Márkus és társai Kft 
Székhelye: 3100 Salgótarján, Május 1. út 73. 
Cégjegyzékszáma:12-09-005186 
Adóigazgatási száma: 13930835-2-12 
Bankszámlaszáma: 10700220-44115007-51100005 
Képviseli: Márkus Pál ügyvezető   
(a továbbiakban: Megbízott)  
együttesen: Szerződő felek között az alábbi feltételekkel: 
 
I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA  
 
A Rétság Város Önkormányzata részére kommunális gép beszerzése tárgyában a felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési eljárás(ok) 
komplett lebonyolítása.  
 
II. A MEGBÍZOTT RÉSZLETES FELADATAI 
 
1. A Megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) és 
a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Megbízó közbeszerzési 
szabályzatában foglaltak figyelembevételével az alábbi felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatokat köteles - az adott közbeszerzési eljárás(ok) során - ellátni: 
- közreműködés az eljárás előkészítésében, 
- az eljáráshoz kapcsolódó (amennyiben releváns) összefoglaló tájékoztató közzététele a 

Közbeszerzési Hatóság honlapján, vagy az EKR rendszerben 
- az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum tervezetének elkészítése a 

Megbízó által rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok (műszaki leírások, 
tervdokumentációk) alapján,  

- közreműködés a Bírálóbizottság munkájában, 
- adott esetben a kiegészítő tájékoztatás(ok) összeállítása, 
- a bontási eljárás előkészítése, lebonyolítása, bontási jegyzőkönyv összeállítása, 
- ajánlatok érvényességi és alkalmassági vizsgálata, 
- adott esetben hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések előkészítése, 
- a bírálóbizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 
- az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés elkészítése, 
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- a Kbt-ben előírt dokumentumok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Adatbázisban (KAB), illetve adott esetben a Miniszterelnökség által üzemeltetett 
elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR). 

- közreműködés a szerződéskötés során,  
- az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzététele  
- közreműködés az esetleges előzetes vitarendezés, illetve jogorvoslati eljárás során 
 
2. A Megbízott feladatát képezi továbbá: 
- az esetleges szerződés módosítások esetén szakmai tanácsadás, illetve a szerződés 

módosításáról szóló hirdetmény(ek) elkészítése és közzététele, 
- a szerződések teljesítésére vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett Adatbázisban. 
Ennek megfelelően a Megbízottnak a Megbízó rendelkezésére kell állnia.  
 
3. A Megbízott feladata a jogorvoslati eljárások eredményeként megismétlendő eljárások 
lefolytatása is, amennyiben az a Megbízottnak felróható mulasztás, vagy tevékenység 
eredményeként áll elő. 
 
III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megbízott 

részére a hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint - legkésőbb az adott közbeszerzési 
eljárás tervezett indítása előtt 20 nappal - a megbízás teljesítéséhez szükséges mindazon 
iratokat, dokumentumokat (műszaki leírások, specifikációk), amelyek a feladatainak 
ellátásához szükségesek. 

 

2. Megbízott köteles a megbízás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint a munka 
során készült dokumentumokat bizalmasan kezelni. 

 

3. Megbízott a tevékenységéről a Megbízót folyamatosan tájékoztatja. 
 

4. Megbízó jogosult a megbízás teljesítéséről, vagy egyes konkrét kérdésekről a fentieken 
túlmenően tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett iratokba 
betekinteni. 

 

5. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával 
köteles eljárni. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el 
utasítást. 

 

6. Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden, a 
megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről. 

 
7. A Felek rögzítik, hogy a kommunikációjuk, és az egyes feladatok elvégzése során az 

elektronikus kapcsolatot részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás 
elektronikus formátumban történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 
kinyomtatásra. 

 
 
IV. A MEGBÍZOTT FELELŐSSÉGE 
 
1. Megbízott általános polgári jogi felelőssége beáll abban az esetben, amennyiben 

szakszerűtlen eljárása, illetve tanácsa folytán - amely a Megbízott felelősségi körén belüli 
jogszabálysértés, illetőleg mulasztás miatt történt - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
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és/vagy bíróság az eljárás eredménytelenségét, vagy érvénytelenségét, vagy az eljárás 
jogsértő jellegét határozatában kimondja. 

 

Megbízott felelőssége kiterjed - az előző pontban foglaltak fennállása esetén – valamennyi 
bizonyíthatóan Megbízottnak felróható okból történt esetleges bírságra vonatkozóan.  

 

2. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a Kbt. és a vonatkozó jogszabály által előírt 
felelősségbiztosítással. 
 

3. Megbízott köteles a Megbízót a szakszerűtlen utasítása esetén erre írásban figyelmeztetni, 
illetve - amennyiben erről hitelt érdemlően tudomást szerez - annak szakszerűtlen voltára 
figyelmét felhívni. 
 

V. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Megbízási díj: A megbízási díj nettó összege rögzített átalány ár, mely a szerződés 

teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható. 
 

Megbízási díj: 800.000.- Ft + 27 % Á F A,  

azaz: Egymillió-tizenhatezer forint. 

 
 

2.  A Megbízott a szerződés teljeskörű teljesítését követően nyújthatja be számláját. Rész-
számla benyújtására a szerződésben nincs mód. 

 
3. Megbízott a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatás – Összegezés az 

ajánlatok elbírálásáról – megküldésével teljesít, ezt követően jogosult a teljesítésigazolás 
kiállítására. 

 
4. A megbízási díj magában foglalja – az esetleges szerződésmódosítással összefüggő 

hirdetmény(ek) ellenőrzési díjának megfizetésén kívül - a Megbízott szerződésszerű 
teljesítésével szükségszerűen felmerülő valamennyi költséget.  

    Amennyiben a Megrendelő döntésétől vagy késedelméből az eljárás megindítására csak 
2018. április 15-ét követően kerül sor, úgy az EKR rendszerhasználati díja a Megrendelőt 
terheli. 

 

5. Az eljárások lezárása után Megbízó - a teljesítés igazolását követően - a Megbízott által 
szabályszerűen kiállított és benyújtott számlát, annak kézhezvételét követően 15 napon 
belül átutalással köteles kiegyenlíteni a Megbízott 10700220-44115007-51100005 számú 
bankszámlájára. 

 
6. A Megbízott a számlák kiegyenlítését követően is térítésmentesen látja el a jelen szerződés 

II.2, 3. pontjában meghatározott feladatokat.  
 
 
VI. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 

 
1. A megbízási szerződés időbeli hatálya a szerződés aláírásától - a jelen szerződés I. 

pontjában meghatározott - közbeszerzési eljárás befejezéséig tart, illetve a közbeszerzési 
eljárás eredményeképpen megkötött szerződés esetleges módosítása esetén azok aláírását 
követően a szerződésmódosításról közzéteendő hirdetmény(ek) megjelentetéséig.  
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2. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik. 
 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a 
súlyos szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos szerződésszegésnek minősül a II. és 
III. fejezetekben megjelölt megbízotti kötelezettségek felszólítás ellenére történő 
elmulasztása, valamint a IV. fejezet rendelkezéseinek felróható megsértése. 

 

4. Bármely szerződő Fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes 
felmondás) 30 napos határidővel a szerződést felmondani. 

 

5. Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi 
szükséges feladatot ellátni, illetve Megbízóval együttműködni a tevékenysége átadás-
átvételében. Ez esetben Megbízott a felmondás napjáig elvégzett tevékenysége 
ellenértékét a számlában jogosult érvényesíteni. 

 

6. A szerződés megszűnése esetén a díjazásra, a Felek közötti elszámolásra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a megbízási szerződésekre vonatkozó 
rendelkezései alkalmazandók. 

 
VI. KAPCSOLATTARTÁS 

 
1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és képviseletre 

jogosultak: 
Megbízó részéről:  

            Név: Hegedűs Ferenc polgármester 
Tel: 30/940 5074 
E-mail: polgarmester@retsag.hu 
 

Megbízott részéről:   
Márkus Pál ügyvezető 
Tel.: 32/512-100; 30/535-0144 
Fax: 32/412-100 
E-mail: markus@chello.hu 

 
 

Szerződő felek a kapcsolattartásért felelős személyekben bekövetkező változásról 
kötelesek egymást 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni. 

 
 
VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, hogy a Kbt-ben 

részletezett összeférhetetlenségi körülmények személyével szemben nem állnak fenn. 
 

2. A Megbízott a szerződés teljesítésének ideje alatt köteles a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadók - a Közbeszerzési Hatóság által vezetett - 
névjegyzékében való szerepeltetését biztosítani.  
 
Megbízott részéről közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Neve: Márkus Pál 
Lajstromszáma:00385 
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3. Megbízott képviselője jelen szerződés aláírásával egyben büntetőjogi és polgári jogi 
felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés 
(1a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
 

4. Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban 
tárgyalás útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem vezetnek 
eredményre, úgy felek a megbízási szerződésből származó, illetve a teljesítés kapcsán 
létrejött valamennyi jogviszonyukra értékhatártól függően kikötik a Balassagyarmati 
Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés 
megnevezésére (típusára), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés 
értékére, valamint ezen adatok változásaira vonatkozó valamennyi adat – az 
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek és a közpénzek felhasználásával, nyilvános és ilyenként a Megbízó 
részéről nyilvánosságra hozandó. 

 
6. Jelen szerződés módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával, 

írásban érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem 
eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az 
érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább 
megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban (a másik félhez 
intézett levél, vagy visszaigazolt telefax, e-mail üzenet útján) érvényes és joghatályos. 

 
7. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.  

 
 
Rétság, 2018. március …. 
 
 
 
 
 

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

Megbízó 

……………………………………… 
                  Márkus Pál ügyvezető 
 Megbízott  
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M E G B Í Z Á S I  S Z E R ZŐD É S  
t e r v e z e t  

 
 
amely létrejött egyrészről 
Név:     
Székhely:    
Adószám:   
Számlaszáma:                
Képviseli:    
mint megbízó (a  továbbiakban: Megbízó),  
másrészről 
Név:    Palóc Projekt Kft.   
Székhely:   3170 Szécsény, Dózsa György út 8. 
Cégjegyzék szám:      12-09-008338  
Adószám:              24231549-2-12 
Számlaszáma:  11741062-20036854 
Pénzintézet:   OTP Bank Nyrt. 
Képviseli:   Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna ügyvezető  
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 
I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA  
 
Kommunális gép beszerzése tárgyában történő közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása.  

 
II. A MEGBÍZOTT RÉSZLETES FELADATAI 
 
1. A Megbízott a megbízás teljesítésével kapcsolatosan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi  
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek 
betartásával az alábbi feladatokat köteles ellátni a I. pontban meghatározott tárgyú 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása során:   

 - összefoglaló tájékoztatás közzététele, 
  - az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tervezetének elkészítése a 

Megbízó által rendelkezésre bocsátott műszaki leírás alapján,  
- közreműködés a Bírálóbizottság munkájában, 
- adott esetben a kiegészítő tájékoztatás(ok) összeállítása, 
- a bontási eljárás előkészítése, lebonyolítása, bontási jegyzőkönyv összeállítása, 
- ajánlatok érvényességi és alkalmassági vizsgálata, 
- adott esetben hiánypótlási felhívások, felvilágosítás kérések előkészítése, 
- a bírálóbizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, 
- az ajánlatok elbírálásáról készült összegezés elkészítése, 
- a Kbt-ben előírt dokumentumok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 

Adatbázisban,  
- közreműködés a szerződéskötés során,  
- az eljárás eredményéről szóló hirdetmény közzététele,  
-  közreműködés az esetleges előzetes vitarendezés, illetve jogorvoslati eljárás során. 
 
2. A Megbízott feladatát képezi továbbá: 
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- az esetleges szerződés módosítások esetén szakmai tanácsadás, illetve a szerződés 
módosításáról szóló hirdetmény(ek) elkészítése és közzététele, 

- a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Hatóság által 
működtetett Adatbázisban. 

Ennek megfelelően a Megbízottnak a Megbízó rendelkezésére kell állnia.  
 
3. A Megbízott feladata a jogorvoslati eljárások eredményeként megismétlendő eljárások 
lefolytatása is, amennyiben azok olyan okból fordulnak elő, amelyért  a Megbízott felelős. 
 

 
III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
1. Megbízó a jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül átadja a Megbízott részére a 
megbízás teljesítéséhez szükséges mindazon iratokat, dokumentumokat (műszaki leírások, 
kiviteli tervdokumentációk), illetve a hatályos közbeszerzési szabályzatát, amelyek a 
feladatainak ellátásához szükségesek.  

 

2. Megbízott köteles a megbízás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint a 
megbízás teljesítés során készült dokumentumokat bizalmasan kezelni. 
 

3. Megbízott a tevékenységéről a Megbízót folyamatosan tájékoztatja. 
 

4. Megbízó jogosult a megbízás teljesítéséről, vagy egyes konkrét kérdésekről a fentieken 
túlmenően tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett iratokba betekinteni. 
 

5. Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden, a 
megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről. 
 
 
IV. A MEGBÍZOTT FELELŐSSÉGE 
 
1. Megbízott általános polgári jogi felelőssége beáll abban az esetben, amennyiben 
szakszerűtlen eljárása, illetve tanácsadása folytán - amely a Megbízott felelősségi körén belüli 
jogszabálysértés, illetőleg mulasztás miatt történt - a Közbeszerzési Döntőbizottság és/vagy 
bíróság az eljárás eredménytelenségét, vagy érvénytelenségét, vagy az eljárás jogsértő jellegét 
határozatában kimondja, és az jogerőssé válik. 
 

2. Megbízott felelőssége kiterjed - az előző pontban foglaltak fennállása esetén – valamennyi 
bizonyíthatóan Megbízott felelőssége miatt kiszabott bírságra vonatkozóan.  
 
3. Megbízott köteles a Megbízót a szakszerűtlen utasítása esetén erre írásban figyelmeztetni. 
 

4. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a Kbt. és a vonatkozó jogszabály által előírt 
felelősségbiztosítással. 
 
 
V. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
1. Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljes körű ellátásáért nettó 
900.000.- Ft + ÁFA, azaz kilencszázezer forint + ÁFA, összesen 1.143.000.- azaz egymillió-
száznegyvenháromezer forint összegű megbízási díj illeti meg. 
A megbízási díj magában foglalja a Megbízott szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban 
felmerülő valamennyi költséget, beleértve az eljárás eredményéről szóló tájékoztató  
hirdetmény ellenőrzési díját is.  
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2. Megbízott a közbeszerzési eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről készült 
tájékoztató közzétételével teljesít, ezt követően jogosult a számla benyújtására.   
 
3. A Megbízott a szerződésben foglalt összegen túl semmilyen egyéb költségtérítésre nem 
jogosult.  
 
 

4. Fizetés módja: a Megbízott által kiállított, Megbízó által aláírt teljesítés igazolás alapján 
benyújtott számla a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Megbízott 11741062-20036854 
számú bankszámlára történő átutalással kerül kiegyenlítésre.  
 
5. A Megbízott a számla kiegyenlítését követően térítésmentesen látja el a jelen szerződés 
II.2-3. pontjában meghatározott feladatokat.  
 
VI. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE 
 
1. A megbízási szerződés időbeli hatálya a szerződés aláírásától közbeszerzési eljárás 
befejezéséig tart. Amennyiben az egyes szerződéses feladatok teljesítése – azok 
természetéből, sajátosságaiból eredően - a jelen pont szerinti időponton túlnyúlik, úgy azon 
feladatok tekintetében a szerződés a feladatok szerződésszerű teljesítéséig tart (pl. a tárgyi 
eljárás eredménye alapján létrejött szerződés módosítása, támogatást nyújtó szervezet, vagy 
az általa megbízott szervezet részéről végzett ellenőrzések során történő közreműködés, eseti 
rendelkezésre állás, stb.). 

2. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát kölcsönösen a súlyos 
szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos szerződésszegésnek minősül a II. és III. 
fejezetekben megjelölt megbízói és megbízotti kötelezettségek felszólítás ellenére történő 
elmulasztása, valamint a IV. fejezet rendelkezéseinek felelősségi körön belüli megsértése. 

4. Bármely szerződő Fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal (rendes 
felmondás) 30 napos határidővel a szerződést felmondani. 

5. Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó valamennyi 
szükséges feladatot ellátni, illetve Megbízóval együttműködni a tevékenysége átadás-
átvételében. Ez esetben Megbízott a felmondás napjáig elvégzett tevékenysége ellenértékét 
végszámlában jogosult érvényesíteni. 

6. A szerződés megszűnése esetén a díjazásra, a Felek közötti elszámolásra a Polgári 
Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény (Ptk.)  vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 
 
VII. KAPCSOLATTARTÁS 

 
1. Kapcsolattartó személyek: 

- Megbízó részéről:  
 

- Megbízott részéről:   
- Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna ügyvezető 
- Tel.: 70/382-9078  
- Fax: 32/370-112  
- E-mail: kolosine@palocprojekt.hu 
-  



 4

Felek a kapcsolattartásért felelős személyekben bekövetkező változásról kötelesek 
egymást 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni. 

 
VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Megbízott a szerződés teljesítésének ideje alatt köteles a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók - a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett - névjegyzékében való 
szerepeltetését biztosítani.  
 
Megbízott részéről közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

neve: Kolosiné dr. Percze Zsuzsanna 
lajstromszáma: 00161 
 

2. A Megbízott jelen szerződés elválaszthatatlan 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. 
pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy a nyilatkozatban foglaltak 
változása esetén arról haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót. 
 
3. Felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek elsősorban tárgyalás útján 
rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között nem vezetnek eredményre, úgy felek a 
megbízási szerződésből származó, illetve a teljesítés kapcsán létrejött valamennyi 
jogviszonyukra értékhatártól függően kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a 
Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés megnevezésére (típusára), 
tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés értékére, valamint ezen adatok 
változásaira vonatkozó valamennyi adat – az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a közpénzek felhasználásával, 
nyilvános és ilyenként a Megbízó részéről nyilvánosságra hozandó. 
 
5. Jelen szerződés módosítása csak Felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. A 
szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész 
szerződés érvénytelenségét, Felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti 
akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Felek között a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban (a másik 
félhez intézett levél, vagy visszaigazolt telefax, e-mail üzenet útján) érvényes és joghatályos. 
 
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Rétság, 2018….hó…nap 
 
 
 
…………………………………………………..

 
 
………………………………………………… 

 
Megbízó 

 
 

 
Megbízott 

 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Csatornabekötés tervezésének és engedélyezési eljárásának szükségessége 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Közel 10 évvel ezelőtt a Laktanya u. 9. szám alatt található 356/59 helyrajzi számú ingatlan 
használatra átadásra került az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére tűzoltószertárnak. Akkor a 
szükségesnek látszó felújítást az önkormányzat támogatta. Az Egyesület tagjai társadalmi mun-
kában alakították ki maguknak a tűzoltó laktanyát. Ezt követően az épület ismételt felújítását 
követően átvette a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos Katasztrófavé-
delmi őrs elhelyezésre.  Az épületet az önkormányzat soha nem használta, ugyanakkor tulajdo-
nosa annak. A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2018. március hóban ellenőrzést tartott 
és megállapította, hogy a szennyvízcsatorna szabálytalanul lett bekötve (engedélyeztetés nél-
kül). Tíz  évre visszamenőleg már lehetetlen bizonyítani, hogy a szabálytalanságot ki követte el 
(az önkormányzat, mivel soha nem használta az épületet biztosan nem). A DMRV felszólította 
az önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy a szabálytalan közműhasználat megszüntetéséről 
gondoskodjon. A kiszámlázandó csatornahasználati díjat a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a szolgálatónak megfizeti. 
 
Javaslom, kérjük fel Valent József tervezőt a tervezői és az engedélyeztetési munkák elvégzé-
sére.  
 
Kérelmező elengedhetetlennek tartja – pozitív elbírálást követően -  helyszíni bejárás megtartá-
sát.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. 04. 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                            polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Laktanya u. 9. szám alatt talál-
ható 356/59 helyrajzi számú ingatlan csatornabekötés tervezésének engedélyezési eljárásának 
szükségességéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Valent József tervezőtől kívánja a rákötéshez szükséges terveket megren-
delni. A Képviselő-testület felkéri Valent József tervezőt az engedélyezteti eljárás lefolytatására. 
 
A tervezői munka többletköltségét a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartaléka terhé-
re biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni.  
 
 
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint 
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 

Árajánlat elfogadása a ravatalozónál lévő lapburkolatok felújítására 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A köztemetőben lévő ravatalozó lépcsőjén a lapburkolatok javításra, felújításra szorulnak. Ár-
ajánlatot kértünk a Moves Kft-től a munkák elvégzésére. A vállalkozás 89.576 Ft + 24.186 Ft áfa 
összegért vállalja a munkát. Az árajánlat korrekt. 
 
A 2018. évi költségvetés szolgáltatásokra 100.000 Ft + áfa összeget tartalmaz. A lapburkolat 
javítását követően szabad előirányzat – esetleges további javításokra – már nem áll rendelke-
zésre, ezért javaslom a munka ellenértékét pótelőirányzattal biztosítani.  
 
  
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
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20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ravatalozónál lévő lapburkola-
tok felújítására érkezett árajánlat elfogadásáról  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Movens Kft. 89.576 Ft + 24.186 Ft áfa, összesen 113.762 Ft-os árajánla-
tát elfogadja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a munka megrendelésére. 
 
A 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor a munkavégzés költségeinek átveze-
tésére javaslatot kell tenni.   
 
 
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint 
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 

Telekalakítás megrendelése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2018. április 11-én projekt értekezletre került sor a Zöld város pályázat végrehajtása céljából. 
Az értekezleten részt vettek a Képviselő-testület tagjai, illetve a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság műszaki szakértője is. Az értekezleten feladatul kaptuk a Piac udvarban telek alakítási 
eljárás lefolytatását. A 209/6 és 209/7 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlását követően a 
209/10 helyrajzi számú ingatlanba kell vonni a két területet. A munkákat Dombai Gábor földmé-
rőtől kell megrendelni. 
 
A munkák megrendeléséhez, a szolgálatás ellenértékének kifizetéséhez kérem a Képviselő-
testület támogató döntését.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
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selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a telekalakítás megrendeléséről   
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Piac udvarban lévő 209/6, 209/7 és 209/10 helyrajzi 
számú ingatlan telekalakítását Hegedűs Ferenc polgármester Dombai Gábor földmérőtől meg-
rendelje. 
 
A telekalakítás költségét – amennyiben arra az eredeti költségvetésben tervezett keretösszeg 
nem nyújt fedezetet – a 2018. évi költségvetésben biztosítani szükséges. 
 
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



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

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

1 oldal a 5 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

2018. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2018. évi karbantartási és felújítási tervhez az alábbi javaslatokat teszem: 
 

- 2017. szeptember havi ülésen született döntés alapján a Nyárfa u. 5-8. szám előtti ingat-
lanon lépcsők karbantartása, lépcsőfeljárók építése, szemétkonténerek elhelyezését biz-
tosító területek kialakítása. 

 
„Szabó Hornos András kérelmet nyújtotta be a Képviselő-testület felé.  

 
A korábban a lakók által nem a szabványoknak megfelelően megépített lépcsők 
karbantartását, új lépcsőfeljárók építését, illetve a szemétkonténerek elhelyezé-
sét biztosító területek felülvizsgálatát kéri” 

 
- Ferencsik Csilla kérelmének elbírálásához a Mikszáth u. 4. szám mögötti terület vízelve-

zetésének megoldása; 
- Laczkó Endre megkeresésére a volt buszmegállónál a vízelvezetés megoldása. 
- Kossuth utcai buszkijáró felújítása; 
- Járdavégek akadálymentesítése; 
- Zrínyi utca – Piactér kereszteződésénél magas járdaszegély kiváltása; 
- Mező utcában járdaépítés; 
- Iskolás gyermekeknek étkező építése; 
- Szőlő utca végén lévő forduló felújítása; 
- Takarék utca mindkét oldalán vízelvezetés biztosítása – műszaki felmérés alapján, to-

vábbá a Takarék utca végétől a volt EUROMETAL Kft. területéig vízelvezető árok felújí-
tása; 

- 32 hektáros területünkön szemételtakarítás, gazmentesítés, tereprendezés; 
- Takarék utca mögötti garázsokhoz útépítés, 
- Bem utcában közvilágítás kiépítése, 
- Bem utca kátyúzása, 
- Sportkombinátban futópálya felújítása, 
- Rákóczi út 32. számú épület csatornájának javítása, homlokzatának javítása, 
- Templom utcai volt fizikóterápia épületén külső-belső javítási munkák (vakolatpótlások), 
- Rétság Városi Sport Egyesület részére raktárhelyiség biztosítása, 
- padok beszerzése, 
- Polgármesteri Hivatal tárgyalóiba függönycserék. 

 
A karbantartási tervhez javaslatokat kértünk testületi, bizottsági tagoktól. Két javaslat érkezett: 
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Kapecska Ferencné bizottsági tag javaslata: 
 
„2018. évi karbantartási és felújítási terv összeállításához  az alábbiakat javaslom: 

• Mező utca felújítása, padkák rendezése:  A Mező utca  - mint gyűjtő út - forgalma igen jelentős. A 
Jászteleki, Börzsönyi, Szérűskert és Tölgyfa, valamint a Jókai utca egy részének forgalma is 
ezen az utcán keresztül bonyolódik. Rengeteg a kátyú miatt a több mint 20 éves aszfaltburkolat 
teljes felújítása lenne indokolt.  A padka sok helyen teljesen eltűnt, van ahol az úrburkolattól 10-
20 cm mélységben van a „padka”, ami egyrészt balesetveszélyes, illetve tovább rontja az út álla-
gát. 

• A Szérűskert és  Börzsönyi utca kereszteződésében az úttest jelentősen megsüllyedt. 
• A  Szérűskert utca Börzsönyi és Jászteleki utca közötti szakaszán több kátyú, és burkolat meg-

süllyedés található.  
• A Jászteleki és Börzsönyi utca  vízelvezetése továbbra sem megoldott. Nagyobb esőzések, illet-

ve hóolvadás idején a nem megoldott vízelvezetés miatt a Mező u. 1-5. szám alatti kertekben áll 
a víz.” 

 
Mezőfi Zoltán alpolgármester javaslatai: 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2018. évi karbantartási tervhez az alábbi javaslatokat teszem. 
 
- Rákóczi út 34. előtti korlát kijavítása, 
- Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti járda javítása, pakoló felújítása, 
- Rákóczi út 53-59. szám előtti közterület (parkoló) javítása, 
- Temető előtt pakoló kialakítása, 
- A temető középső feljárójánál lévő járda meghosszabbítása a kapuig, 
- Templom utca kátyúzása, 
- Orgona közben a vízelvezető árok javítása, 
- Kossuth utca- Rákóczi út kereszteződés javítása (Sipos boltnál), 
- Rákóczi út 34. szám alatt lévő Család- és Gyermekjóléti központhoz a parkolóból vezető 
járda felújítása, 
- Takarék út Mikszáth utca közötti járda javítása, 
- Fény Adó Kft-nél parkoló kialakítása a tulajdonossal közösen. 

 
 
A Napköziotthonos Óvoda vezetőjének javaslatai az intézménnyel kapcsolatban: 
 
 
 

Mellékelten megküldöm Önnek a Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi karbantartási és felújítási 
tervét. 

 
 

Munka megneve-
zése, rangsorolása 

Becsült 
anyagszükséglet 

Szakember igény meg-
jelölése  

Javasolt megva-
lósítás ideje 

Csoportszobákban 
a hiányzó linóleum 
pótlása.  

Linóleum és ra-
gasztó* 

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember 

folyamatos 

Ütésálló udvari 
gumilapok cseréje. 

Aljzatkiegyenlítő, 
gumilapok, ra-
gasztó.** 

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember. 
Telepítő szakemberek 

nyár folyamán 

Csoportok közötti 
térelválasztó fal 

Gipszkarton profil 
és lapok, szigete-

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember 

nyár folyamán 
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elkészítése lő anyag, fes-
ték.** 

Udvari vaskerítés 
törött részeinek 
felújítása. 

* Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember 

folyamatos 

Sarokkerítés, 
támfal aljzatának 
megjavítása 

Beton, betonvas, 
zsalu anyag 

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember + 
segéd munka 

 

 Megrepedt 
gyermek WC-k és 
elhasználódott 
csőszifonok 
cseréje  

Lefolyó műanyag 
szifonok, 
gyermek WC és 
ülőkék** 

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember 

folyamatos 

 Csatorna 
javítások 

Csőcsatorna * 
              

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember 

május hónap  

Udvari játékok 
állagmegóvó 
festése, 
karbantartása. 

 Ecset, hígító, 
csiszoló papír 
festék * 

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember + 
segéd munka  

nyári 
nagytakarítás 
augusztus 

A terasz felfagyott 
csempe 
burkolatának 
javítása. 

Csemperagasztó, 
és csempe 

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember 

 

Tetőszerkezeten 
ablakok, 
széldeszka 
festése, kezelése, 
állagmegóvás. 

Drótkefe, ecset, 
hígító, csiszoló 
papír, festék 
 
 
 

Hivatal alkalmazásában 
lévő szakember + 
segéd munka 

 

Két gyermek- 
mosdó teljes körű 
felújítása. Két 
csoportterem és a 
hozzá tartozó  
előszobák festése. 

 Gyermekmosdók 
teljes 
felszerelése, ( 
burkolatok, WC, 
csaptelepek, 
mosdókagylók, 
térelválasztók 
stb.) 
Festék, ecset, 
henger** 

Szakember nyár folyamán 

Az épület udvari 
lábazatának és a 
terasz oszlopainak 
töredezett, hulló 
részeinek újra 
vakolása, javítása, 
festése. 

Malter, kültéri 
lábazat festék 

 Hivatal 
alkalmazásában lévő 
szakember 

nyár folyamán  

A hátsó udvaron 
felhalmozott föld 
elszállítása.  

Traktor 
igénybevétele* 

Közmunkások nyár folyamán 

 
 

*Költségvetési forrást nem igényel 
** 2018. évi költségvetésben tervezett kiadás 
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Az előző testületi ülést követően érkezett kérelmek: 
 
Mészáros Martina kéri, a Köztársaság u. 17-21. számú ingatlanok előtti szakaszon az útjavítást. 
Indokolása szerint az útszakasz sáros, veszélyezteti a gépjárművek állapotát és a gyalogos 
közlekedést. 
 
Extrém Légisport Egyesület kérelme: Az Egyesület által használt hangár beázik, kérik a tető 
javítását, szigetelését. Felajánlották, hogy a munkákban a tagok segítenének. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „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 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a város 2018. évi karbantartási 
és felújítási tervéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az alábbi munkákat kívánja 2018. évben elvégeztetni: 
 
Felújítások: 
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………………. 
 
………………. 
………………. 
 
 
Karbantartások: 
 
………………. 
………………. 
………………. 
 
 
 
Határidő: szöveg szerint, majd 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 















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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Ajánlatkérés nyilvánosság biztosítására 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Zöld város pályázat végrehajtásához szükséges a kötelező nyilvánosság biztosítása. A pro-
jektmenedzser tájékoztatása alapján három árajánlatot kell bekérni. Az ajánlatok bekéréshez az 
előterjesztés mellékletében lévő feladatokat kell teljesíteni. 
 
Kérem képviselő társaimat, hogy a három lehetséges vállalkozásra tegyenek javaslatot. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ajánlatkérés nyilvánosság 
biztosítására tárgyban  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Zöld város pályázat megvalósításának nyilvánosság biztosításához az 
alábbi vállalkozásoktól kér árajánlatot és szerződéstervezetet: 
 
1.) 
2.) 
3.) 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



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

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Beszerzési szabályzat jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza a közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések részletes szabályait. A Kormányrendelet mellett az önkor-
mányzatoknak beszerzési szabályzattal kell rendelkezniük.  
 
Jelenleg városunknak nincs beszerzési szabályzata, első alkalommal kerül a Képviselő-testület 
elé benyújtásra. Néhány pontban kérjük a javaslatokat a szabályzathoz. A szabályzat kiterjesz-
tésre kerülne az intézményekre és a nemzetiségi önkormányzatokra is. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. 04. 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                            polgármester 
 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IV.27.) számú határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta beszerzési szabályzat jóváha-
gyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező beszerzési szabályzatot jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 
 

 



 

 

Rétság Város Önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), a közbeszerzési 
értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kbt.vr.) az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Ávr.) és az államháztartás számviteléről  szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Áhsz.) előírásai, valamint a gazdasági szervezet ügyrendjében 
foglaltak alapján a következők szerint határozom meg. 

I. 
ÁLTALÁNOS  RÉSZ 

 

1. A szabályzat hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed Rétság Város Önkormányzatára, az önkormányzat irányítása alá 
tartozó önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a nemzetiségi önkormányzatokra 
(továbbiakban az Önkormányzat).   

2. A szabályzat célja 

A szabályzat célja, hogy az Önkormányzat meghatározza a közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzések általános szabályait, az eljárási és dokumentációs részletszabályokat, az egyes 
jog- és hatáskörök gyakorlásának rendjét. A beszerzésekhez kapcsolódóan biztosítva legyen a 
verseny tisztasága és nyilvánossága, az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód az 
ajánlattevők számára. 
 

3.  A szabályzat jogszabályi és egyéb forrásai: 

– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
– a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és 

ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet, 
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet, 
– az államháztartás szervezetei számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 
– az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, 



 

 

4.  Értelmező rendelkezések 

Ajánlatkérő: A gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzatban vagy a Képviselő-testület 
egyedi határozatában felhatalmazott a kötelezettségvállalásra jogosult személy 
által kijelölt, az Önkormányzat állományába tartozó személy.  

Ajánlattevő: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, akinek az ajánlatkérő az ajánlat kérését közvetlenül 
megküldi, illetve az ajánlatkérés alapján a beszerzés tárgyában ajánlatot nyújt 
be. 

Beszerzés:   A Kbt-ben, illetve a jelen szabályzatban meghatározott értékhatárt el nem érő 
árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés. 

II. 
A BESZERZÉSEK ELJÁRÁS RENDJE 

1. A beszerzési eljárás 

A beszerzési eljárás megkezdése előtt a közbeszerzési értékhatárokat és a becsült érték 
számítására vonatkozó Kbt.-ben meghatározott rendelkezéseket kell figyelembe venni. 
Amennyiben várhatóan a beszerzés értékhatára eléri a nettó egymillió forintot, de nemzeti 
értékhatárok alatt van, abban az esetben a Beszerzési szabályzatban meghatározottak szerint 
kell eljárni, ennek végrehajtásáért a polgármester, illetve az intézményvezető a felelős.  
A beszerzési eljárást legalább három ajánlattevőtől történő, írásban foglalt árajánlat 
bekérésével kell megkezdeni. Az ajánlatkérés történhet: 

− postai levélben, 
− e-mailben, 
− személyesen. 

Ajánlatkérésre a polgármester/intézményvezető jogosult. 
 

A szabályzat szerinti egyes beszerzések megvalósításakor különös körültekintéssel kell 
figyelembe venni a Kbt. 19. § (2)-(3) bekezdése szerinti részekre bontás tilalmát. 

Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek köteles ugyanazon ajánlatkérést megküldeni. A beszerzés 
tárgyát úgy kell meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot 
tehessenek és a benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek. Az ajánlatkérés nem 
minősül megrendelésnek (kötelezettségvállalásnak). Az ajánlattételi határidőt úgy kell 
megállapítani, hogy az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. 

A beszerzés tárgyával összefüggésben az ajánlatkérésnek legalább az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 

a) a költségvetési szerv megnevezését, címét; 
b) a Beszerzési szabályzatra történő hivatkozást; 
c) a beszerzés tárgyának pontos meghatározását, főbb adatait; 
d) a teljesítés helyét, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos 

kikötéseket, feltételeket; 
e) az ajánlat benyújtásának módját, határidejét;  



 

 

f) az ajánlat elbírálásának szempontjait; 
g) a szerződéskötés feltételeit (amennyiben a beszerzés létrejötte 

szerződéskötést igényel). 

A beszerzés tárgyával összefüggő ajánlatkérést a Képviselő-testület döntésének megfelelő 
feltételekkel kell megtenni. 

Nem szükséges írásban három ajánlattevőtől árajánlatot kérni amennyiben: 
− a beszerzés egyedi értékhatára nem éri el a ….... Ft-ot, (maximum 

1 millió Ft lehet) 
− vis major helyzetben, 
− egyéb javaslatokat várunk Például: a beszerzés korábbi 

beszerzéshez kapcsolódik, a vállalkozó hiányszakmában dolgozik,  
stb. 

A Kbt.vr. 3. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 4. § (3) bekezdésében foglalt előírás ellenére nem 
kötekező három ajánlatot bekérni, ha 

a) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben meghatározott kivételek körébe tartozik [Kbt. 9-14. §, 
111. §], azzal, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az 
Országgyűlés illetékes bizottsága által történő mentesítés nem szükséges; 

b) a beszerzés tárgya a Kbt.-ben - vagy a Kbt. 6-7. §-a szerinti ajánlatkérők esetében a 
közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról 
szóló Korm. rendeletben - meghatározott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban 
lenne beszerezhető; 

c) a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az 
ellenszolgáltatás a piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező 
feltételek igénybevétele az ajánlatok bekérésére vonatkozó e rendelet szerinti 
szabályok alkalmazása esetén meghiúsulna; 

d) a beszerzés tárgya igazságügyi szakértői megbízás, vagy közbeszerzési 
eljárásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó szakmai bírálóbizottsági tag megbízása; 

e) a szerződés tárgya közüzemi szolgáltatások (különösen víz, gáz, villamos energia, 
hőenergia), vagy internet szolgáltatás megrendelése; 

f) az ajánlatkérő piackutatás eredményeképpen igazolható módon meggyőződött arról, 
hogy az adott piacon háromnál kevesebb gazdasági szereplő lelhető fel, így 
potenciális versenyhelyzet nincs az adott beszerzési tárgy tekintetében; 

g) a szerződés tárgya egyedi gyártású áru beszerzése, feltéve, hogy az áru egyediségét 
a gyártó igazolja; 

h) a fizetési kötelezettség előzetesen meghirdetett tanfolyamra, képzésre, konferenciára 
történő jelentkezéssel kapcsolatos; 

i) a szerződést külföldön kell megkötni vagy teljesíteni; 
j) a szerződés tárgya repülőjegy vásárlása, illetve utasbiztosítási szolgáltatás 

megrendelése; 
k) a beszerzés közfoglalkoztatási program keretében történik; 
l) a szerződés tárgya személyhez kötött, bizalmi jellegű szolgáltatás teljesítése; 



 

 

m) a szerződés tárgya állami vezetők hivatali tevékenységéhez kapcsolódó, bizalmi 
jellegű szolgáltatások beszerzése (különösen beszédíró, fotós, személyi 
kommunikációs tanácsadó, személyi tolmácsolás); 

n) a szerződés tárgya állami vezetők képzésére, oktatására vonatkozó, vezetői és 
személyiségfejlesztési tanácsadási szolgáltatás; 

o) a szerződés tárgya veszélyes hulladék megsemmisítése, 
p) a szerződés tárgya emberi erőforrás kezelési tanácsadás, 
q) a szerződés tárgya olyan a Kbt.vr.  hatálya alá tartozó korábbi szerződéshez 

kapcsolódó kiegészítő árubeszerzés, szolgáltatás megrendelés vagy építési 
beruházás, amelynek értéke nem haladja meg az eredeti szerződés értékének ötven 
százalékát, és az alapszerződésben szerződő partnertől történő beszerzés szakmai 
vagy gazdaságossági szempontból indokolt, feltéve, hogy beszerzés teljes becsült 
értéke nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. 

 
Az ajánlatkérő eltekinthet attól, hogy a szerződést a három ajánlatot benyújtó gazdasági 
szereplő valamelyikével kösse meg, ha a benyújtott árajánlatok magasabbak az interneten 
elérhető és összehasonlítható módon kiválasztható alacsonyabb vételárú, az ajánlatkérés 
tárgyával megegyező árunál, vagy szolgáltatásnál. Ebben az esetben az ajánlatkérő az 
interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményét dokumentálja, a szerződést pedig az 
interneten történt összehasonlító vizsgálat eredményeként alacsonyabb árat ajánló gazdasági 
szereplővel köti meg. 

Az ajánlatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. 

Az ajánlatok kérésére felhatalmazott az ajánlatok beérkezését követően tájékoztatja a 
Képviselő-testületet az ajánlatok tartalmáról. 

A beszerzés végrehajtásáról szóló döntés során a  

a) legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, vagy 
b) az összességében legelőnyösebb ajánlatot 

kell figyelembe venni. Amennyiben az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül 
kiválasztásra, annak okát írásban a döntéshozónak indokolni kell. 

Az ajánlatok a kifizetés dokumentumát képezik. Ezeket a számlák mellé csatolni kell, 
melynek végrehajtásáért  dr. Varga Tibor jegyző felelős.  

Az ajánlatkérő a beszerzés tárgyának jellegére, bonyolultságára is figyelemmel – a beszerzési 
eljárásban megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező külső szakértőt kérhet fel 
közreműködésre. 

 

 

2. Összeférhetetlenség 

A beszerzések előkészítésében (ajánlatok kérése) és az ajánlatok elbírálásában részt vevő 
személy, (szakértő) esetében az összeférhetetlenségre vonatkozóan a Kbt. 25. §-ában foglalt 
előírásokat kell alkalmazni.  



 

 

 

3. Adatszolgáltatás az ajánlattevőkről 
 

Az  egymillió forintot elérő, de a nemzeti értékhatárok alatti ajánlattevőkről minden évben 
június 30-i állapotra, valamint december 31-i állapotra 10 munkanapon belül adatszolgáltatást 
kell teljesíteni a közbeszerzésekért felelős miniszternek. Az adatszolgáltatás körében 
tájékoztatni kell a közbeszerzésekért felelős minisztert az egymillió forintot elérő, de a 
nemzeti értékhatárok alatti beszerzések 

a) tárgyáról, 
b) nettó értékéről, 
c) szerződéskötési időpontjáról, valamint 
d) az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők nevéről és címéről, és 
e) az ajánlatkérővel szerződést kötő fél megnevezéséről. 
 
Az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítéséért dr. Varga Tibor jegyző felelős. 

 

III. 
EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A szerződéskötést megelőzően az ajánlattevőtől átláthatósági nyilatkozatot kell bekérni. 
 
A pénzügyi kihatással bíró beszerzések kapcsán a kötelezettségvállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás végrehajtási szabályait a 
Gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat tartalmazza. A beszerzéssel kapcsolatos számlák, 
kísérő iratokkal (ajánlatok, indoklás) való felszereléséről a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
vezetőjének utasítására a pénzügyi ügyintézők (érvényesítők) gondoskodnak. 

A beszerzések végrehajtásának szabályszerűségét a FEUVE keretében ellenőrizni kell, 
melynek tapasztalatairól a képviselő-testületet – az éves munkatervben foglaltak időpontban – 
a jegyzőnek/intézményvezetőnek tájékoztatni kell.   



 

 

IV. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Beszerzési szabályzat …………………………….………napján lép hatályba. A 
mindenkori közbeszerzési értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó beszerzések rendjét a 
Közbeszerzési szabályzat tartalmazza. 

Az önkormányzat vezetőknek kell gondoskodni, hogy a Beszerzési szabályzatban foglalt 
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 2. számú 
mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés 
napjával egyidejűleg. 

Az érintett dolgozók munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Beszerzési szabályzatban 
nevesített felelősségi, hatás és jogköröket, melyek elkészítéséért  az önkormányzati 
költségvetési szerv vezetője a felelős. 

 

Kelt,…………………év …..hó…..nap 

………………………………………….. 
                     polgármester. 



 

 

Megismerési nyilatkozat 

A Beszerzési szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban 
foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának visszavétele a 
Rétsági Városi Sport Egyesülettől II. 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.  
A Rétság 144 hrsz-ú (természetben Rétság, Mikszáth Kálmán utca 41. szám) ingatlant a Képvi-
selő-testület 1991. évben két részben a Rétsági Városi Sport Egyesület használatába adta.  
 
Az átadásról fellelhető a 47/1991.(VI.21) és a 65/1991.(VIII.30.) számú Kt. határozat.  
 
2018. január 26-án a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                                          5/2018.(I. 26.)  KT. HATÁROZATA 
 
Tárgy: Mikszáth utcai önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának 
visszavétele a Rétsági Városi Sport Egyesülettől 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utcai 
önkormányzati tulajdonú „faház” használati jogának visszavételi lehetőségéről 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Rétság Városi Sport Egyesület használatába adott, 
Rétság, Mikszáth u. 41. szám alatti épület használati jogát közös megegyezés-
sel vissza kívánja vonni, mivel a fenti, 144 hrsz-ú ingatlanon, az általános isko-
lai tanulók részére, étkezdét kíván kialakítani. 
A Képviselő-testület felkéri a Rétság Városi Sport Egyesületet, hogy a fenti 
használati jog visszaadásával kapcsolatban ismertesse az Egyesület álláspont-
ját a Képviselő-testülettel 
 
Határidő:   2018. február 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

A Rétság Városi Sport Egyesület válasza 2018. február 27-én megérkezett. A válasz lényege: a 
faházat raktározási célra használja az Egyesület. Szükségesnek tartják egy másik ingatlan biz-
tosítását, vagy a városi sportpályán lévő épület bővítését. A faház átadásától a feltételek bizto-
sítása mellett nem zárkóznak el, nem kívánják akadályozni a város fejlődését. Tárgyalásokat 
kezdeményeznek a Képviselő-testülettel a részletek tisztázása érdekében. 
 

II. 
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Szintén a faház étkezde célú használatára vonatkozóan szülőktől, az iskolaigazgatótól is érke-
zett egy kérelem.  
 
A beadott kérelmükben kifogásolják, hogy a 2019. május 19-én beadott kérelmükben érdemi 
tárgyalás nem történt.  
 
A Képviselő-testület a kérelmet a 2017. május 26-i ülésen tárgyalta és az alábbi határozat szü-
letett: 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
140/2017. (V.26.) számú határozata 

 
Tárgya: Polgármesterhez eljuttatott lakossági kérelem 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az általános iskolai 
tanulók szüleinek polgármesterhez eljuttatott kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület figyelembe kívánja venni a szülők kérelmét.  
 
A Képviselő-testület fontosnak tartja, hogy keresni kell a megvalósítás műszaki és 
pénzügyi lehetőségét.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
A döntés óta eltelt időszakban étkezde kialakítására pályázati forrás nem volt. A szülők javasla-
ta az, hogy a műszaki megoldás kialakításába vonjuk be a helyi építészeket. A helyi építészek 
bevonását. 
 
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (4) bekezdése alapján „építésügyi hatósági köztisztviselő 
és állami tisztviselő kizárólag építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági állami tisztviselő 
kizárólag építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el.” 
 
Az étkezővel kapcsolatban az alábbi előkészítő javaslatokat teszem. 
 

1. lépés: A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság folytasson 
egyeztetést a Rétság Városi Sport Egyesület elnökségével. Az egyeztető tárgyaláson 
kerüljön rögzítésre az egyeztetés eredménye, a megoldásra készüljön ütemterv. 

2. lépés: Kérjünk fel külsős építészt a faház átalakításának vagy újjáépítésének lehetősé-
geiről, valamint készüljön árazott és árazatlan költségvetés. 

3. A költségvetés ismeretében kell dönteni a közbeszerzési eljárás szükségességéről  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. március 9. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
A Rétság 144 hrsz-ú (természetben Rétság, Mikszáth Kálmán utca 41. szám) ingatlant a Képvi-
selő-testület 1991. évben két részben a Rétsági Városi Sport Egyesület használatába adta.  
 
Az átadásról fellelhető a 47/1991.(VI.21) és a 65/1991.(VIII.30.) számú Kt. határozat.  
 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utcai önkormányzati 
tulajdonú „faház” használati jogának visszavételének lehetőségéről II. készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétság Városi Sport Egyesület elnökségének véleményét megismerte, az 
Egyesület által kezdeményezett tárgyalásokkal egyetért.  
A Képviselő-testület és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjainak bevonásával kí-
vánja az egyezetetést lefolytatni. Az egyeztető tárgyaláson kerüljön rögzítésre az egyeztetés 
eredménye, a megoldásra készüljön ütemterv. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese              

Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatra vállalkozási szerződés jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 10.§-
a alapján a Polgármesteri Hivatalban lévő felvonónak el kell végeztetni tárgyév június 30-ig mű-
szaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát.  
 
2018. év előtti karbantartási szerződések tartalmazták a biztonságtechnikai felülvizsgálatot is. A 
rendszeres karbantartást végző vállalkozással 2018. évre megkötött szerződésünk e munkát 
már nem tartalmazza. A szerződés jóváhagyásakor jeleztük, hogy a felülvizsgálatra más vállal-
kozást kell keresnünk. A Marton Szakértő Kft. a biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésére 
jogosult, az éves egyszeri munka nettó összege – ajánlata szerint – nettó 23.880 Ft. A vállalko-
zási szerződés tervezetét az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                          jegyző általános helyettese 
 
 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 



Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatra vállalkozási szerződés jóváhagyása         2018. 04.27 -i Kt. ülésre 

2 
 

Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 
 
A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet 
5. A berendezések nyilvántartása 
8. § (1) *  A Kormányhivatal a jogszerűen létesített és bejelentett berendezésekről országos 
nyilvántartást vezet. 
(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell 
a) a berendezés azonosító számát és a felszerelés helyét, a 9. §-ban meghatározott főbb mű-
szaki adatokat, továbbá a beszállóhelyek számát, a felújítás időpontját és a gyártó, illetve felvo-
nószerelő-vállalkozás megnevezését, 
b) a berendezés tulajdonosának és - ha nem azonos - az üzemeltetőjének a nevét és címét, 
c) *  a berendezés jogerős vagy végleges építési és használatbavételi engedélyének számát 
(ha van), 
d) a berendezés műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatai elvégzésének időpontját, a felül-
vizsgálat lényeges megállapításait, felülvizsgálat alapján a megtett intézkedéseket, 
 
6. A berendezések ellenőrzése 
10. § (1) Az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetéssze-
rű és biztonságos használatra alkalmasságát. 
(2) *  A kötelező műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokat naptári évenként a 20 évnél nem 
régebbi vagy felújított berendezés esetében, valamint kisteherfelvonó esetében évente felváltva 
egy fővizsgálatot és egy ellenőrző vizsgálatot, egyébként félévenként felváltva egy fővizsgálatot 
és egy ellenőrző vizsgálatot kell a nyilvántartott szervezettel elvégeztetni. 
(3) Az ellenőrzést a vonatkozó előírások és a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével az érvé-
nyes szabványok alapján kell elvégezni. 
(4) Az ellenőr vagy a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatokkal megbízott nyilvántartott 
szervezet ellenőre - balesetveszély esetén - jogosult és köteles a berendezést leállítani. Ezt a 
jogosultságot a megbízási szerződésben rögzíteni kell. A leállítást követő egy éven belül a leál-
lított berendezés újraindítását csak az a nyilvántartott szervezet végezheti, amelyik a felvonó 
rendszeres műszaki biztonságtechnikai vizsgálataira való megbízással a leállítás előtt rendelke-
zett. Az ellenőr és a nyilvántartott szervezet felelős az általa elvégzett vizsgálatok teljességéért, 
eredményéért és szakszerűségéért. 
(5) *  Az üzemeltető a létesítést követő 90 napon belül, majd ezt követően minden naptári év 
június 30-ig köteles a műszaki biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyil-
vántartott szervezetet megbízni. A megbízást az üzemeltető, vagy az általa közvetlenül megbí-
zott szervezet vagy személy adhatja ki, kivéve a karbantartást végző személyt vagy szerveze-
tet. Amennyiben a megbízás korábban nem került kiadásra, annak kiadása annak az üzemelte-
tőnek a feladata, akinek tulajdonában vagy üzemeltetésében a berendezés június 30-án állt. A 
felvonó összes, nyilvántartott szervezet által végezhető vizsgálatát csak e megbízott nyilvántar-
tott szervezet végezheti. Másik nyilvántartott szervezetet megbízni csak az esetleges biztonság-
technikai hiányok elhárítását és ellenőrzését követően lehet. 
(6) A diszpécserrendszer üzemeltetője köteles megbízni egy nyilvántartott szervezetet a rend-
szer évenként legalább egyszeri felülvizsgálatával. 
(7) *  A nyilvántartott szervezetek ellenőre végzi a következő, nem rendszeres kötelező műszaki 
biztonságtechnikai felülvizsgálatokat: 
a) a felvonón, illetve a mozgólépcsőn végzett, a 29. §-ban foglaltak figyelembevételével a vo-
natkozó szabványok alapján lényegesnek minősülő beavatkozások, átalakítások, alkatrészcse-
rék után végzendő lényeges átalakítások utáni vizsgálatot, 
b) az engedélyhez kötött átalakítások és a felújítások után, valamint a használatbavételi enge-
dély feltételeként, azt megelőzően üzembe helyezés előtti vizsgálatot, 
c) a balesetek után vizsgálatot, 
d) a berendezés veszélytelenítése után a veszélytelenítést ellenőrző vizsgálatot. 
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(8) A leállítást elrendelő ellenőrnek a gépkönyvben, írásban rögzített döntése alapján, a gép-
könyvben rögzített feltételekkel a berendezést a karbantartó, illetve az üzemeltető is újraindít-
hatja. 
(9) *  A nyilvántartott szervezet a műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatok eredményét ha-
vonta összesítve megküldi a Kormányhivatalnak. 
(10) Új berendezés esetében az üzembe helyezés előtti vizsgálat az első évi éves fővizsgálatot 
helyettesíti. 
(11) *  A műszaki felülvizsgálatok elvégzésének kötelezettsége nem áll fenn a veszélytelenített 
berendezések, valamint a nyilvántartott szervezet, az ellenőr, a karbantartó vagy a Hatóság 
dokumentált intézkedésének hatására balesetveszély esetén leállított berendezések tekinteté-
ben. 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Megbízási szerződés megkötéséhez kérem a Képviselő-testület engedélyét.  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szól 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 40/A.§ 
(2) bekezdésében foglaltak szerint a család- és gyermekjóléti központ a gyermek családban nevel-
kedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 
programokat nyújt, amelynek keretében pszichológiai tanácsadást biztosít. 
 
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ a feladat ellátását külső szakértő – a P. Nexus Oktató 
és Szolgáltató Bt. - bevonásával, megbízási szerződés útján kívánja biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a megbízási 
szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen. 
 
 
 
2018. április 16. 
  

Kovácsné Gregor Márta 
    intézményvezető  
 

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 
3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés h) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni és felmondani.” 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tanácsadó szakpszichológus fog-
lalkoztatására irányuló megbízási szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Gyvt. 40/A § (2) bek. szerinti feladat ellátása tárgyában, az 
előterjesztés mellékleteként benyújtott megbízási szerződés szerinti tartalommal, 2018.05.01. nap-
jától a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ a P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társa-
sággal megbízási szerződést kössön.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, hogy a P. Nexus 
Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő megbízási szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2018. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
„B” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tanácsadó szakpszichológus fog-
lalkoztatására irányuló megbízási szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja a tanácsadó szakpszichológus foglalkoztatására vonatkozó 
megbízási szerződést megkötését.  
 
Határidő: ---- 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 



Megbízási Szerződés 

 

amely létrejött egyrészről, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

Megnevezés: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 34. 
Levelezési cím: Ua. 
Adószáma: 15836892-1-12 
Szakágazati besorolás: 889900 
Törzsszáma: 836890 
Vezető: Kovácsné Gregor Márta 
 

 

másrészről: 

Név: P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 
Tevékenység: SZJ 804216 
Születési hely és idő: Balassagyarmat, 1967.07.17. 
Anyja neve: Lantos Mária 
Adószáma: 211 99 648-1-12 
Lakcíme: 2651 Rétság, Radnóti u. 1. 
Bankszámlaszáma: 64000060 - 10053621 
Számlavezető 
pénzintézet neve: 

Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet Rétsági fiókja 

 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) 

között a lent megjelölt helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1. A Megbízó megbízást ad a Megbízott részére következő feladatok végzésére, 

ellátására: 

- pszichológiai tanácsadást, konzultációt biztosít az intézmény szolgáltatásaira 

jogosult személyeknek (egyéneknek, pároknak, családoknak) 

- pszichológiai vizsgálatok elvégzése, szakvélemények elkészítése; azok 

eredményeiről írásban véleményét eljuttatja a Megbízó felé, (amennyiben a kezelt 

ügyféllel kapcsolatban, a kezelési időszakban további folytatásra van szükség, 

vagy más szolgáltatáshoz irányítaná javaslatát írásban közli a megbízó felé) 

- egyéni és csoportos tanácsadás tartása, a közösségi szociális munka keretében 

rehabilitációs, prevenciós, fejlesztő céllal problémamegoldó, önsegítő, stb. 



csoportok szervezésében, irányításában, szakmai ellenőrzésében felkérésre részt 

vehet 

- iskola- és pályaválasztási tanácsadás  

- szaktanácsokkal segíti az intézmény keretei közt működő esetmegbeszélő 

csoportok munkáját, igény szerint esetmegbeszélést tart 

 

2. A Megbízott a megbízást elfogadja, amelyet Kovácsné Gregor Márta 

intézményvezető (Megbízó) utasításai szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően, 

személyesen köteles teljesíteni. A kapott utasításoktól nem térhet el. Amennyiben 

feladatát nem tudja teljesíteni, bármely okból akadályozva van, haladéktalanul köteles 

a Megbízót értesíteni. 

 

3. A megbízás ellátása során a megbízott köteles a szakmai etikai kódex normáinak 

megfelelően kezelni minden tudomására jutott információt és adatot. 

 

4. A megbízás határozott idejű, 2018. 05.01. napján kezdődik és 

                                                           2018. 12.31. napján fejeződik be. 

 

5. A Megbízottat a megbízás teljesítéséért  6 604 Ft összegű óradíj illeti meg. A díjat a 

Megbízó a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles megfizetni. 

 

6. A megbízás teljesítésnek helye:  a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 

székhelye: 2651 Rétság Rákóczi út 34., illetve az intézmény ellátási területén lévő 25 

községben az intézményvezető által egyeztetett időpontokban és helyen. 

 

7. A Megbízott köteles a tevékenységéről és az általa végzett feladatok állásáról a 

Megbízót írásban tájékoztatni, a meghatározott dokumentumokon (Pszichológus 

Javaslata, pszichológusi vélemény az eset zárásakor.) 

 

8. A díjazás elszámolásához a Megbízott nyilatkozik, hogy a személyi jövedelemadó-

előleg levonásakor tételes költségelszámolást kíván alkalmazni. 

 



9. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel társadalombiztosítási 

jogviszony jön létre, a Megbízott nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett. 

 

10. E szerződés megkötéséhez diploma szükséges, melynek adatai: 

T-25/2006 számú, ELTE PPK kiadója (Tanácsadó Szakpszichológus), 2006.év 07.hó        

07.nap 

 

A létrejött jogviszonynak a 4. pontban foglaltaktól eltérő megszüntetése, továbbá a 

szerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkori rendelkezések, valamint a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 

11. A késedelmes bejelentésből származó, esetleges jogalap nélkül felvett díjazást a 

Megbízott köteles visszafizetni. 

 

12. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező három példányban készült, melyet a 

Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal erősítenek 

meg. 

 

 

Kelt: Rétság, 2018. 05. 01. napján 

 

 

Kovácsné Gregor Márta                                    P. Nexus Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság 

          Megbízó                                                                               Megbízott 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Salgai György városgondnok   

Beszámoló a Városüzemeltetési Csoport 2017. évi munkájáról 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városüzemeltetési Csoport 2017. 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 2017. évben mivel elfogadott karbantartási terv nem volt, ennek hiányában az alábbi 
feladatokat végezte el: 

- Gyermek jóléti központ telepítése feltételek kialakítása  
- Hivatali alagsori helységek takarítása szemét elszállítása 
- Zöld növényzet új telepítés  
- közmunka programok sikeres lebonyolítása, feladatkiosztás, irányítás, adminisztráció, 
- diákmunka sikeres lebonyolítása, feladatkiosztás, ellenőrzés, irányítás, adminisztráció, 
- parkok gondozása, növények gondozása, folyamatos fűnyírás, takarítás, locsolás. 
- játszóterek karbantartása, takarítás, fűnyírás locsolás, 
- figyelmeztető táblák  kihelyezése, karbantartása 
- KRESZ- parknál 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, sírhely-

megváltások adminisztrációja, 
- Óvoda folyamatos karbantartása, kisebb javítások, festések-mázolások, csatornatisztí-

tás, 
- önkormányzati bel- és külterületeken folyamatos fűnyírás kiültetett növények gondozása, 
- sövények gondozása nyírása, 
- vízelvezető árkok, tisztítása karbantartása, 
- kisgépek szerszámok folyamatos karbantartása, javítása csak ritka esetben vettünk 

igénybe külső cégek szolgáltatásait. 
- patak meder önkormányzati tulajdonú részének karbantartása fűnyírás pucolása, 
- a város területén kialakult illegális szemétlerakatok felszámolása szelektív szigetek fo-

lyamatos takarítása. 
- részt vettünk a kamera rendszer bővítésében melynek hatására jelentős javulást értünk  
- a sportkombinát, laktanya elgazosodott részének kitisztítása takarítása, 
- 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 
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- városban történt káresemények nyomainak és szabálysértések fotózása, szükség ese-
tén 

- 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, karbantartása 
- utak padkázása keletkezett utak javítása, kátyúk megszüntetése 
- kihelyezett hirdető táblák tisztítása festése majd a táblák visszahelyezése.  
- dugulás elhárítások hiba esetén bejelentés, 
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben folyamatosan karbantartási mun-

kák 
- elvégzése, 
- 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, 
- karácsonyi díszítő elemek (Betlehem, Adventi koszorú) felépítése kihelyezése működte-

tése. 
- -a városi karácsonyfa beszerzése a Műv Ház előtt felállítása majd lebontása 
- irodai és tárgyaló székek megerősítése, 
- új járdák megóvása. karbantartása  
- laktanyában közvilágítás többszöri javításának koordinálása, 
- a Ady -Széchenyi téren labdafogó háló javítása 
- plakátok kihelyezése önkormányzati levelek kihordása 
- házasságkötő terem folyamatos átrendezése, 
- ünnepekre a város fel lobogózása, majd a zászlok leszedése, 
- Pusztaszántón temető karbantartás padkázás , kátyúzás 
- rágcsálóirtás megszervezése, lebonyolítása, a kihelyezett mérgek folyamatos felügyele-

te, 
- Mindszenty-parkok folyamatos karbantartása, tisztítása 
- rendezvényekre  tárgyak ki- és visszaszállítása, 
- Zöld-Híd Kft-vel folyamatos kapcsolattartás, szemétszállítás, lomtalanítás, elektronikai 
- hulladékgyűjtés megszervezése, 
- játszóterekbe homokozókból a régi homok elvitele, új homokkal történő feltöltése, védő-

ponyva rátétele, 
- bútorcserék miatt régi bútorok elszállítása, raktározása, selejtezése 
- virágládák áthelyezése, beültetése, locsolása mosása, festése, 
- Korányi úti játszótér ,kis foci kapuk kihelyezése 
- Korányi utcai járda építés elkezdése befejezése 
- lakossági bejelentések, problémák kezelése. 
- a Radnóti út fele átjáró kettő híd . hozzá vezető járda karbantartása 
- A temető kerítésének keleti oldal kiépítése. 
- Régi buszmegállók lebontása elszállítása a járda rész felújítása 
- Polgármesteri hivatal helységeinek folyamatos karbantartása 
- Fogászat korlát kiépítése 
- Piactér patak korlát teljes cseréje 
- Iroda a temetőben kialakítás.  

 
A teljesség és apró munkák felsorolásától eltekintek.  
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. március 12. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                       Salgai György s.k. 
                                                                                                                           városgondnok 
 
 
 
 
 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemetetési Csoport 
2017. évi munkájáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Városüzemeltetési Csoport 2017. évi munkájáról készített beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: ---  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor  
 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. március .-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2017. évről szóló beszámoló szerkezete a korábbi évek előterjesztéseinek vonalát követi. Egy 
önkormányzat életében a hivatal képviseli a folytonosságot. A képviselők, köztisztviselők jön-
nek-mennek, de a hivatal állandó, viszont könnyű tönkretenni, de nehéz újra felépíteni. A mun-
kaerőpiacon kevés a szakképzett munkaerő és a fizetések is elszaladtak hozzánk képest, a 
bérolló egyre csak nyílik. 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 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, szakképesí-
téssel 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 2016-hoz viszonyítva semmi-
sem változott. 
 
A hivatal állam által elismert létszáma 16 fő, jelenleg 12.5 fővel dolgozunk (ideértve a város-
gondnokot is), és a munkavégzés feltételei az előbbiekben kifejtettek miatt is romlottak. Tovább-
ra is komoly problémát jelent a szabadság kiadása, a helyettesítés megoldása. Nehezíti munka-
társaim helyzetét, - ez sem változott - hogy több területen egy ügyintézőnek egyszerre több 
ügycsoporttal kel foglalkoznia. A specializáció mindig növeli a munka hatékonyságát. A jöve-
delmi különbségek pedig mindenkit elbizonytalanít. Egy valódi polgári társadalomban a köz-
tisztviselők a legmegbecsültebbek közé kellene tartozniuk. (Lásd: Unió.)  
 
I. Testületi döntések előkészítése, végrehajtása. 
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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 2016-hoz viszonyítva, de ez nagy-
részt az új és folyamatosan növekvő önkormányzati feladatokból adódik. A testületi anyagok 
bizottsági előkészítése véleményem szerint megfelelő. A testületi üléseken hozott döntések 
végrehajtására azonnal intézkedés történt. A testületi anyagok és rendeletek határidőben felter-
jesztése 2017-ben folyamatosan késedelmes volt az ügyintéző hiánya miatt, csak évvégére 
rendeződött. A testület támogatása segített, de így is látszik, hogy az ad hoc megoldások nem 
jók. 
 
2017-ben 22 képviselő-testületi ülés, 23 PVB ülés és 12 SZB ülés volt. A képviselő-testület 292 
db. határozatot és 22 rendeletet alkotott. Az SZB határozatok száma 375 db volt. Körülbelül 
3100 oldalnyi előterjesztés készült, melynek 1/10-ét a jegyző, 2/10-ét az ügyintézők, 7/10-ét a 
jegyző általános helyettese készítette. Az SZB ülések előkészítését az igazgatási előadó végez-
te el jól, közben a munkaköre kibővüléséből eredő végrehajtási ügyeket is ellátta.  
 
A hozott döntések száma mutatja, hogy a testület feladat és hatáskörébe tartozó ügyek számá-
nak 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 meghoza-
tala egyre nagyobb figyelmet és időt vesz igénybe, ma már képtelenség egy jogszabály alapján 
határozatot hozni. A határidőket sikerült betartani, az ügyintézési határidő meghosszabbítására 
2017-ben nem volt szükség. Az ügyfelek késedelmes teljesítése, nyilatkozatainak hiánya a ha-
táridő megszakadását vonja maga után, így a hivatal késedelembe nem eshet. Az iratkezelés 
lassú volt, levelek későn kerülnek elő, az ügyiratok útja nehezen nyomon követhető, mely az 
ügykezelő hiányából eredt, ez az év harmadik negyedévében lassú javulást. (Az új munkatár-
sunknak komoly terhet jelent a jegyzőkönyvek leírása, a hirdetmények feldolgozása.) Ennek 
ellenére minden tisztviselő egyedi iktatást végez, ami az ASP bevezetésével sem változott. (Er-
ről később.) 
 
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 előbb-
utóbb a járáshoz fog tartozni. 
 
A jegyzőt is mind többször jelölik ki összeférhetetlenség okán más településekre egy-egy ügy 
ellátása érdekében. Ez a tendencia 2017-ben is tovább nőtt. Továbbá ellátja a műszaki ügyinté-
zőnek szánt feladatokat, valamint más hatósági feladatokat is. (A legproblematikusabbak to-
vábbra is a birtokvédelmi ügyek.) 
 
Súlyos teher a végrehajtási eljárások lefolytatása, de 2017 első félévében javult, de még nem 
látjuk, hogyan alakul a bírósági végrehajtó változása miatt. Sok kritika éri a hivatalt, de vélemé-
nyem szerint az országos átlagot tartjuk, és a testületi beszámolókat a tartozás behajtásáról a 
testület több ízben megdicsérte. A NAV végrehajtások nem sok eredményt hoztak. Továbbra is 
úgy látom, hogy a megoldás egy járási szintű végrehajtó iroda létrehozása lehetne. (Munkatár-
saim többsége helybéli, ne várjuk el tőlük, hogy foglaljanak, árverezzenek stb.) Egyébként a 
gyakorlati végrehajtáshoz szükséges volna egy raktárra, raktárosra, értékbecslőre, végrehajtó-
ra, 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 nem érkezett. Az ügyiratok száma változatlanul nő. 
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A legnagyobb ügyiratforgalmat, mintegy kétharmadát, továbbra is az adós bonyolítja le a helyi 
adók beszedésével, nyilvántartásával, behajtásával összefüggésben, körültekintően, alaposan. 
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 anya-
könyvezés mellett, más ügyköröket is visz, pl.: hagyaték, a helyi rendeletekből adódó határoza-
tok 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 összetettsége mit sem változott. Az államháztartási számvitel gyakor-
latilag megduplázta a pénzügyi dolgozók munkáját, a havi jelentések, a jogszabályok ellent-
mondásossága megmaradtak, ami továbbra is nagyon leterheli a pénzügyeseket. 2017-ben a 
korábban teljesített pályázatokat terhelő ellenőrzések is jelentkeztek. A pénzügy feladata a 
könyvelésen túl az analitikus nyilvántartások, a kötelezettségvállalással kapcsolatos nyilvántar-
tások, az ingatlankataszter vezetése, elkészítik a havi jelentéseket, a normatív támogatások 
igénylését, elszámolását, egyéb pénzügyi adatszolgáltatás, a költségvetés és a zárszámadás 
elkészítése. Csökkenteni lehetne a leterheltséget, ha a költségvetés módosítását a kötelező 
törvényi szinten tartanánk. 
 
A hivatal végzi az önkormányzat munkaügyi feladatait, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos 
minden munkaügyi feladatot, a jogviszony létesítés, megszüntetés, túlóra, tiszteletdíj elszámo-
lásokkal kapcsolatos stb. minden feladatot elismerésre méltó ügyintézés mellett. 
 
Sok plusz munkát jelent a különféle statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések teljesítése, külö-
nösen úgy, hogy nem egy-két esetben az adatokat azonnalra kérik. 
 
A fentieken túl rendelkezésre kell állnunk a különféle ellenőrzések lebonyolítása, az önkor-
mányzatnál folytatott külső ellenőrzésekre is biztosítani kell az iratokat, illetve a segítő személy-
zetet.  
 
A 2018-as általános választások lebonyolítása 5 köztisztviselőt érint. 
 
IV. Mi változik 2018-ban 
 
A hivatal munkájának értékeléséhez szükséges áttekinteni a 2018 évi változásokat. Az ASP 
2018. évi bevezetésére a felkészülés már 2017-ben megkezdődött. Igazán két nagy területet 
érint: az iratkezelést és a pénzügyeket. 
 
A központi iratkezelés helyett az ügyintézői iratkezelést választottuk, mivel az iktatások száma 
olyan mértékben megugrott, hogy ez látszott célszerűnek. Különösen az adó- és pénzügyeknél 
nőtt az iktatott ügyiratok száma. (Egyébként valamennyi ügyintéző a rendszer miatt rátekinthet a 
teljes ügyiratforgalomra, ennek ellenére nehezebb lesz a központi hatósági statisztika elkészí-
tése – a 2017 II. félévi jelentés már az ASP rendszerben készült.) 
 
Az ASP rendszertől legjobban a pénzügyi dolgozók ijedtek meg, joggal, rájuk rakja a nagyobb 
terhet. Nőtt a bürokrácia és a fenyegetettség és az alagút végét még nem látjuk. Nem véletlen, 
hogy a pénzügyben a legnagyobb a fluktuáció. (Országosan is.) 
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a törvények szerinti ügyintézés és a kérelmek határ-
időben történő elvégzéséhez az apparátus egyrésze túlterhelt, és a polgármester munkájának 
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segítéséhez, az általa szükségesnek tartott feladatok ellátásához továbbra sincs elég dolgo-
zónk. Képviselői kritika, hogy egyenlőtlen a leterheltség az ügyintézők között. Ha pusztán az 
ügyiratok számát nézzük ez valóban így látszik. Viszont vannak olyan ügyfajták, amelyek ala-
posabb jogszabályi áttekintést igényelnek, és egyes ügyintézőknél nagyobb az ügyfélforgalom 
és az ügyfélnek az ügyintézőnél töltött ideje nem meghatározható, nem korlátozható. Sajnos az 
adóügynél mindkettő igaz, de erre véleményem szerint a következő megoldások lehetnek: vagy 
kisegítő ügyintézőt veszünk fel, vagy csökkentjük az adófajtákat, vagy… 
Továbbra is vesszőparipám a köztisztviselők anyagi megbecsülése. Tudom, hogy a közvéle-
mény munkatársaimat és engem is, csak fölösleges rossznak tekint, nem számíthatunk olyan 
közmegbecsülésre, 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 önkor-
mányzatokra hárul a béremelés terhe. Kérem a képviselő-testületet, hogy munkatársaim részé-
re fontoljon meg egy béremelést.  
Munkánk elvégzéséhez biztosított pályázat alapján a megfelelő számítógépes kapacitás. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dol-
gozók Szakszervezete folyamatos sztrájkot hirdetett, mely havonta egy nappal növekszik, eb-
ben mi nem veszünk részt, mivel itt nincs szakszervezet, de a többi sztrájkoló kollégánkkal szo-
lidaritást vállalunk. 
 
A köztisztviselők keresetét már messze meghaladta a vállalkozói szférában kialakult jövedelem, 
és már a közalkalmazottak jövedelme is meghaladta azt. A köztisztviselők illetménye 9 év alatt 
elvesztette vásárlóértéke 35 %-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 irányul, és ebben a formában csak szimbolikus jelentő-
ségű. A sztrájkban csak azok a hivatalok vehettek részt, ahol van alapszervezete a szakszerve-
zetnek. 
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szívesked-
jen. 
 
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 
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                     RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 
                                               …./2018. (…..) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevé-
kenységéről 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, to-
vábbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést. 
 
Határidő: folyamatos,  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
                                                                                             dr. Varga Tibor 
                                                                                                     jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária               Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Sport és civil szervezetek pályázatainak elbírálása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A február havi ülésen elfogadásra került a sport és civil szervezetek 2018. évi önkormányzati 
támogatásának feltételei. 
 
A testületi döntést követően a pályázati felhívások elkészültek, melyeket az előterjesztéshez 
csatolom. 
 
A beérkezett pályázatokról összegző kimutatás készült, melyet szintén az előterjesztéshez csa-
tolok.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. március 22.  
                                           
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

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

2018. évi pályázati felhívások 
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
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4. Határozati javaslat 

 
I. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018. (IV.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. 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: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

II. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. 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 tá-
mogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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III. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2018. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
……………………….. részére, a 2018. 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: 2018. május 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

Rétság Város  Önkormányzat Képviselő-testületének    
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 

 
1. melléklete 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester 
– és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között (továbbiak-
ban: Támogatott) ………………………. biztosított önkormányzati támogatás felhasználá-
sa tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. (…..) 
számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a 
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint önkor-
mányzati támogatást biztosít.  A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 
…………………... 
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2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 
 - ………………………………….    ………….. Ft 
- ………………………………….    ………….. Ft 
 
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás a megállapodás alá-
írását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás két egyen-
lő 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 megje-
lölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás 
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támo-
gatás 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, illet-
ve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a hely-
színen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. tör-
vény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
 
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormány-
zatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg fo-
lyósítása 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 felhasználásá-
val kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hoza-
talát 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 dokumentumok-
ban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) be-
következett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szer-
ződés módosítását kezdeményezni; 
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizeten-
dő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 
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8.)* Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásai-
nak 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 értel-
mezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag 
aláírták. 
 
 
Rétság, 2018. ……………………………………… 
 

 
 
Hegedűs Ferenc        …………………….   

                                      polgármester                                                      Támogatott  
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… …. 
 
 
……………………………………………. 
        pénzügyi ellenjegyző 
 

 
 
 

 
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: ……………………………………………………... 
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…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a köz-
pénzekből 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 
 
 
 
 
 



Név
Igényelt 
támogatás

Helyi tagok 
száma

1 rétsági lakosra 
jutó támogatás

Papíalap Elektronikus Papíalap Elektronikus (Ft) (fő) Ft/fő
Nyugdíjas klubbok pályázati
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub határidőben határidőben határidőben határidőben 300 000 136 2 206
Hunyadi János Nyugdíjas Klub határidőben határidőben határidőben határidőben 300 000 114 2 632
Összes támogatási igény 600 000
Rendelkezésre álló keret 600 000

Sprt támogatási pályázatok
RRT határidben határidőben határidőn túl nem érkezett 3 537 000 10 353 700
Rétsági Árpád Egylet határidőben határidőben határidőben határidőben 1 000 000 132 7 576
Rétság Városi Labdarúgó Sport Egyesület határidőben határidőben határidőben határidőben 3 500 000 62 56 452
Rétsági Judo Club határidőben határidőben határidőben nem érkezett 800 000 22 36 364
Összes támogatási igény 8 837 000
Rendelkezésre álló keret 4 200 000

Nyári rendezvények
Rétsági Árpád Egylet határidőben határidőben határidőben határidőben 80 000 132 606
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat határidőben határidőben határidőben határidőben 300 000 71 4 225
Összes támogatási igény 380 000
Rendelkezésre álló keret 400 000

Melléklet

Adatlap Melléklet
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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: RÉTSÁGI JUDO CLUB 
 
Címe: 2651 Rétság, Nógrádi  u. 16. 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
2623Kismaros, Vörösmarty u. 49. 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
18631421-1-12 

Statisztikai számjel:  
…………………………………………… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: Pk.60071/994. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
+36309903435 

E-mail: gebe64@gmail.com Honlap cím:……………………………...  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
 Csuka Zoltán, 2623 Kismaros, Vörösmarty u 49. 
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 
címe, ha az nem a fenti képviselő*: ua 
 
 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás 

csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az 
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 
 
 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: 
 

 Ebből:  
              
helyi 
lakos 

 
más 
település 
lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő)  8 6
18 év alatti tagok száma (fő)  14 11

Tagok száma összesen 22 17
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok: 1000Ft/év 
18 év alatti tagok:  1000Ft/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:  
 
EMMI—MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG  Sportágfejlesztés 2016.  
EMMI—MAGYAR JUDO SZÖVETSÉG  Sportágfejlesztés 2017.  
ERZSÉBET PROGRAM  nyári judotábor Zánka 2016.  
Ipartestületek Nógrád Megyei iparkamara 2016. 
Ipartestületek Nógrád Megyei iparkamara 2017. 
 
 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: CENTRÁL TAKARÉK, Rétsági Fiók 
 
Bankszámlaszám: 64000060-10060218 
 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 
 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 
 
sporttevékenység            kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 
  
 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK 1 
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:   800.000-Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja:  2018.01.01. 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:  2018.12.31. 
 
Tervezett rendezvények száma:     45 
 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 
Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 
Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

útiköltség 500.000-Ft - - - 
edzőtábor 200.000-Ft - - - 
licence, tagdíjak 100.000-Ft - - - 
     
     
     
     
                                                 
1 Tájékoztató adat: 3/2018. (II.26.) költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret: 

- Nyugdíjas klubbok támogatása: 300.000  Ft 
- Sportegyesületek működési támogatása 4.200.000 Ft 
- Civil szervezetek program támogatása 400.000 Ft 



3 
 

     
     
     
Összesen: 800.000-Ft - - - 
 
10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
A RÉTSÁGI JUDO CLUB nevében, Rétság Város Önkormányzata által kiírt, 
„Sportegyesületek és civil szervezetek önkormányzati támogatása”  pályázatot 
nyújtok be. 
Ezen pályázaton nyert összeg  a klub 2018. évi működési költségeit, szakmai 
programok  megvalósítását támogatná. 
A klubban sportolók versenyre, felkészülést segítő programokra utaztatását, 
versenyekhez elengedhetetlen licence, tagdíjak befizetését. 
 
 
 
1. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
A RÉTSÁGI JUDO CLUB 2018. évi szakmai progamja, felkészülési terve: 
 
Ebben az évben két fő feladatot  szeretnénk megvalósítani.  
 A fiatalabb korosztály, akik még nem versenyző korúak, létszámának növelését. Megismertetni 
őket  a judo alapjaival, mely lehetőséget ad a versenyzést vállaló tehetségek kiválasztására. 
Ennek érdekében  az iskolai testnevelés keretei között bemutató órákat szervezünk.  
A már haladók versenyzésének elősegítése házi, körzeti , megyei versenyeken. Ebben szoros 
együttműködést kialakítani a környező működő egyesületekkel.  
Ezen csoportnak csak helyben szervezünk „judotábrt”, napközis jelleggel. 
 
 A versenyző korcsoport magasabb szintű eredmények elérése érdekében a hazai válogatott , 
korcsoportos rendezvényein a lehetőségek szerinti rendszeres részvétel.  A heti rendszerességgel  
Budapesten működő központi edzéseken, az utánpótlásban rendszeresen szervezett 
„összetartásokon” 
Mivel viszonylag kis létszámú klub vagyunk, és a sport súlycsoportos jellegéből adódik, a 
rendszeres saját súlyú partnerrel történő gyakorlás is csak így oldható meg eredményesen a 
kitűzött célok tekintetében. 
A versenyzők a MJSZ által elfogadott 2018. évi versenynaptár alapján versenyeznek. Az 
országos bajnokságokat, országos diákolimpiákat , azokra felkészítő, bejutást jelentő 
versenyekre minden versenyezést vállalót támogatunk,  elviszünk. 
 Ez 2018. évben  10 országos bajnokság, országos diákolimpia. 
 Ifjúsági korcsoportban az elért eredmények alapján a válogatott lehetőséget ad, klub költségen 
nemzetközi versenyen résztvételre. Ezt egy versenyzőnek sikerült elérni. A nemzetközi 
versenynaptár alapján két versenyt tervezünk. Hazai nemzetközi vagy külföldi nemzetközi 
versenyt. 
 Amatőr csoportot szeretnénk bővíteni, mely a felnőttek edzés lehetőségeit, esetleges versenyzési 
szándékukat támogatná. Kezdők és judo-t korábban gyakorlók részére. 
2018. évben 42 verseny, edzőtábor , judo, judo-hoz köthető programon tervezzük. 
szereplésünket. 
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12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  

forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
400.000 Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
136.871 Ft

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
350.000 Ft

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
410.400 Ft

 
Tagdíj bevételek:  

 
39.000 Ft

 
Saját bevételek:  

 
0 Ft

 
Összesen:  1.336.271 Ft
 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
1.336.271 Ft

 
Közműköltségek:  

 
0 Ft

 
Egyéb költségek:  

 
0 Ft

 
Összesen:  

 
1.336.271 Ft

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg (Ft): 

Önkormányzat tám. 800.000- Ft működési költségek 140.000-Ft
MJSZ 200.000-Ft utazási költségek 700.000-Ft
egyéb pályázatok 200.000-Ft szállás, étkezés 200.000-Ft
1 % 100.000-Ft edzőtábor 200.000-Ft
tagdíjak 40.000-Ft licence 100.000-Ft
  
  
  
  
  
  
  
Összesen: 1.340.000-Ft  1.340.000-Ft
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13. Beszámoló az előző évi eredményekről és szakmai munkáról 
 
A  RÉTSÁGI JUDO CLUB 2017. évi beszámolója 
 
 A klub 2017. évben két országos bajnoki helyezést ért el két olyan 
korcsoportban ahol már válogatott keretbe kerülés is lehetséges. 
Ifjúsági fiú korcsoportban V. és serdülő korcsoportban VII. helyezést. 
További három versenyző szerepelt még  országos bajnokságokon. 
Országos diákolimpián egy  fő harmadik helyezést, egy fő pedig V. 
helyezést szerzett. 
Hazai nemzetközi versenyen egy versenyző VII. helyezést szerzett. 
Az ifjúsági korcsoportban elért eredmény lehetőséget ad , egyesületi 
költségen, nemzetközi versenyen szereplésre a  korcsoportos 
válogatottban.  
 
 A fiatalabb korosztályban nem tudtunk jelentős eredményt elérni. A hazai 
versenyeztetésben hangsúlyossá vált ezen fiatalok versenyeztetése. 
(Szerintem szakmailag nem teljesen helyes.) 
A nagyobb klubok akik több edzővel működnek, esetleg sportiskolai 
formában, az iskolai testnevelésben is jelen tudnak lenni. Így a nagyobb 
létszámból könnyebben válogatnak.  
 
 Az előző évekhez hasonlóan tavaly is megtartottuk nyári „napközis 
judotáborunkat” Ennek fő célja a tudás elmélyítése, bemutatása. 
Lehetőség  a majd versenyezni szándékozóknak felkészülésre. 17 fő a 
tábor végén sikeres övvizsgát is tett. (Övvizsga a judo-ban a tudást 
jelképezi, különböző színű övek megjelenítésében.) 
Az évben második övvizsga és egyben évzáró edzést december 20-án 
tartottuk, 14-en sikeres vizsgát tettek. 
 
 37 eseményen szerepeltünk. 
 
 Sajnos egy pályázatunk késedelmes elbírálása miatt az évek óta 
megrendezett Rétság Város Judo Kupa, Nógrád Megye Nyílt Judo 
Bajnokságát nem tudtuk megrendezni. 
 
 
 
 
 
14. NYILATKOZATOK 
 
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 
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-  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                             Nem  

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása 

nincs.                                                                          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! 
 
Érvénytelen az a pályázat 

- amely nem a jóváhagyott adatlapon kerül benyújtásra, 
- nem tartalmazza a kötelező mellékleteket, 
- az igényelt összeg meghaladja a költségvetésben a célra tervezett összeget. 
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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: RRT Szabadidő és Motorsport Sportegyesület …………….. 
 
Címe:2651 Rétság Nógrádi utca 24.…………………………………………… 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
18731284-1-127  

Statisztikai számjel:  
18731284…………………… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: 12-02-0001951……….. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
06-20-207-3535……………….. 

E-mail: extremnap@gmail.com…………… Honlap cím: retsagriders.hu……...  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:  
Jobbágyi Péter,2651 Rétság, Rózsavölgyi u. 23.……………………………… 
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 
címe, ha az nem a fenti képviselő*: …………………………………………………………. 
 
 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás 

csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az 
aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 
 
 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK: 
 

 Ebből:  
              
helyi 
lakos 

 
más 
település 
lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő) 12 10 2 
18 év alatti tagok száma (fő) 0   

Tagok száma összesen 12  
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok:……………………….4800  Ft/év 
18 év alatti tagok: …………………. 0 Ft/év 
Egyéb tagok: ………………………. 0 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  
 
Számlavezető pénzintézet neve: Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet 
 
Bankszámlaszám: 64000060-10061185………………………………………………………. 
 
 
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:         3.537.000  Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: 2018.03.01 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:    2018.12.31 
 
Tervezett rendezvények száma: 2 
 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 

Jelen pályázaton igényelt 
támogatás célja 

Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

Sportegyesület működése 100.000 0  0 
Extrém Nap 1.480.000 620 000  800.000 
Stunt tábor 150.000 0  0 
Motorversenyre való felkészülés 250.000 0  0 
Gyermekmotoroztatás/tábor  500.000 300.000  0 
Tárgyi eszközök 557.000    
Sporteszközök/védőfelszerelés 500.000    
     
Összesen: 3.537.000 920.000  800.000 
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10. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS INDOKLÁSA (felhasználásának bemutatása, maximum 1 
oldal terjedelemben)  
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az igényelt támogatás, egy részét az egyesület által már az előző években is megrendezett 

eseményekre kívánja fordítani. Rétság legnagyobb számban látogatott rendezvényére (Extrém 

Nap) fordítanánk. Az igényelt összeget a rendezvény alap feltételeinek megteremtésére 

szeretnénk felhasználni, mint például a mentő, biztonsági szolgálat (rendfenntartás), áram 

kiépítése, kordon, wc, hangosítás, színpad. Ezek a szolgáltatások a rendezvény 

megrendezéséhez elengedhetetlenek. A táblázatból látható, hogy a maradék összeget további 

egy rendezvény megszervezésére, illetve a sportegyesületünk működésének fenntartására, 

sportezközökre fordítanánk. Tavalyi évben már elkezdtük a helyi és környékbeli gyermekek, 

fiatalok biztonságos motorozásra való oktatását, megteremtve ezzel a hátrányosabb helyzetű 

gyerekeknek a lehetőséget a motorozás/quadozás élményének átéléséhez.  

Új eseményként pedig többi országos versenyzővel motoros tábort szeretnénk tartani. 

(Támogatás felhasználása: mentő, orvosi jelenlét biztosítása). Az ingyenes rendezvényeink 

célja a rétsági kistérség felpezsdítése. 

 

 

 

11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
Az RRT SE a fent említett rendezvények megrendezése mellett fontosnak tartja a fiatalok 

sportolásának megteremtését. Az egyesület tagjai edzéseket és foglalkozásokat tartanak igény 

szerint a fiataloknak. Továbbá együttműködnek a helyi és más egyesületekkel. Az egyesület 

tagjai rengeteg motorsport és egyéb rendezvényen megfordulnak, ezzel is építve 

kapcsolatrendszerüket. Két rétsági versenyzőnk (Jobbágyi Péter, Balla Balázs) idén is részt 

vesz a motoros akrobatika országos bajnokságában, sőt az FIM Europe Streetbike Freestyle 

európa bajnokságon képviselik városunkat. Az ország élvonalában lévő további 3 versenyző az 

egyesületünk színeiben versenyzik, mint pártoló tag.  

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  
forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
……………………………100 000     Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
…………………………………...0     Ft 

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
……………………………….…..0     Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
……………………………..380 000   Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
………………………………57 600    Ft 

 
Saját bevételek:  

 
………………………………985 000  Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………….1 522 600  Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:   744 510  Ft 

 
Közműköltségek:  

 
0  Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
589 105  Ft 

 
Összesen:  

 
1 333 615 Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás megnevezése: Összeg (Ft): 

Tagdíj 57 600 Sportegyesület működése 800.000 
 Egyéb támogatások 400 000 Extrém Nap 2.900.000 
Önkormányzati támogatás 3 687 000 Stunt tábor 150.000 
Saját bevételek 1 000 000 Motorversenyre való felkészülés 250.000 
Pártolói tagság 13 000 Tábor/gyerekmotoroztatás 800.000 
    
    
    
    
    
    
Összesen: 5.157.600  4.900.000 
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13. NYILATKOZATOK 
 
Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet 
 
 

-  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások 

fogadására jogosult.                                                   Igen                               Nem  

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása 

nincs.                                                                          Igen                               Nem  

 
 
 
 
                                                                                       ………………………………………………... 
                                                                                                 képviselete jogosut(ak) aláírása 
 
 
 
PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:  
 

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

 
A pályázat benyújtása: 

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

út 20. címre együttesen kell megküldeni. 
 
 

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki! 









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:  
18637362 - 1 - 12 

Statisztikai számjel:  
18637362-9312-521-12…… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: PK. 60.019/2002. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
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:  
              
helyi 
lakos 

 
más 
település 
lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő) 55 40 15 
18 év alatti tagok száma (fő) 30 22 8 

Tagok száma összesen 85 62 23
 
4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:  
 
Felnőtt tagok:…                 5000…. Ft/év 
1 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:  
 
…1.TAO  pályázat        be/SFP16443/2017                    1db  
 
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: 2018.Január 01 
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:2018.December 31 
 
Tervezett rendezvények száma: … kb 90………………. 
 
 
9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 
Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 
Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami 
forrás 

Egyéb 
támogatás 

Részvételi Díjak 300.000 100.000   
Energia 400.000 300.000   
Utazási Költség 1.000.000 200.000   
Adminisztratív Költség 600.000 400.000   
Karbantartás,Pálya Elők. 700.000 300.000   
Felszerelés 500.000 100.000   
Tárgyi eszköz beruházás      985.000  
Utánpótlás feladatok ell.   2.200.000  
     
     
Összesen: 3.500.000 1.400.000 3.185.000  
 



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

 
11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA 
(maximum 1 oldal terjedelemben) 
 
A Rétság VSE az elmúlt évben is sikeresen szerepelt a bajnokságban mindkét csapatunk 
teljesítette a számára elvárható teljesítményt. Ki kell emelnem az ifjúsági csapat teljesítményét aki 
ebben az évben is megnyerte a bajnokságot. Teljesítményük évek óta kimagasló  a játékosok 
hozzá állását teljesítményüket pedig példa értékű. Régóta viszik városunk jó hírét szerte a 
megyében és megyén túl is.. Mivel ez a rendszer bajnokság éves szinten működik itt nem elég egy 
versenyen jól szerepelni itt egész évben kiváló teljesítményt kell nyújtani. Ebben a bajnokságban 
is folytatják a megkezdett teljesítményüket és megint vezetik a tabellát.  A  felnőtt csapat is az 
élmezőnyben végzett. Talán egy kicsit erő felett is. Náluk ebben az évben generáció váltás folyik 
ami nem mindig zökkenő mentes. Bizony ez már a rutintalanság vagy a fegyelmezetlenség 
hatására el hullajtottunk jó pár pontot. Viszont úgy néz ki hogy a fiataljaink sikeres épülnek be a 
csapatba . Most már ellehet mondani hogy három fiatal játékosunk nagyon jól beilleszkedet a 
csapatba. Többiek meg erősen kopogtatnak a felnőtt csapatnál. Egyesületnél kiváló a hangulat 
családias a légkör.  Az idősebb labdarúgóink szeretettel fogadják az ifjúsági csapat játékosait. 
Többször a mérkőzés utáni összetartás már élmény beszámolóba megy át. Különösen amikor azok 
az NB I megjárt focistáink mondják el élményeiket akikre bizony a szavaikra illik odafigyelni. 
Nagyon fontosnak tartom megemlíteni hogy a HAZAJÁRÓ műsor egyik főszereplője nálunk 
sportol. Immár közel nyolc éve. Jó baratság alakult ki általa a műsor stábja és az egyesület tagjai 
között. Büszkén viseljük mezünkön a Rétság címer mellett a HAZAJÁRÓK logóját is. Nem 
mellesleg de ebben az évben A Hazajáró című műsor Príma Primissima díjat kapott a közönség 
szavazatok alapján. Ebben az évben is folytatni szeretnénk a korábbi években elkezdett munkát. 
Folytatni szeretnénk a fiataljaink képzését. Nagyon sajnáljuk azt hogy több rétsági fiatal eltávozott 
a városunkból és más településeken más országokban találják meg számításaikat. Mint már 
említettem ez nem olyan sport ahol elég egy- két hétvégére hazaérkezni itt sokk hétvégén 
rendelkezésre kell állni. Nem várható el egy külföldön dolgozó sportolónktól sem hogy minden 
hétvégén a saját költségén utazzon haza. Talán két csapat játékost is feltudnák sorolni az évek 
során aki elhagyta városunkat. Mi igyekszünk a játékosainkban a  belenevelni a lokálpatriotizmust 
ezért dolgozunk már évek óta.  Sikerként könyveljük el hogy, vannak olyan  labdarúgóink is akik 
már korcsoportunkban a legmagasabb szinten képviselik városunkat. Épp ezért nagyon fájó 
pontnak tekintjük a gyerek labdarúgás megszűnését városunkban. Sajnos amíg a feltételek nem 
adottak addig nincs remény az újra indításra. Továbbra is folytatjuk a sportlétesítmény építését 
karbantartását. Itt is fontos feladatok várnak ránk.  
  
 
 
 
 
 



 
12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  

forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
……………2.900.000………………..….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
……… -------------------………………….. Ft 

ortukban 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
………--------------------………………….. Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
………---------------------………………….. Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
………………675.000   ………………….. Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………… 1.300.000………………   ….. Ft 

 
Összesen:  

 
……………  4.875.000………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban): 

 
Működési költségek:  

 
…………1.854.800……………………….. Ft 

 
Közműköltségek:  

 
………… ..635.000……………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………2.290.000……………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………   4.779.800…..                                Ft 

 
 
PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg (Ft): 

Önkormányzati Támogatás 3.500.000 Részvételi Díjak   400.000 
Saját Bevétel 2.700.000 Energia   700.000 
Pályázat 3.185.000 Utazási Költség 1.200.000 
  Élelmezés   850.000 
  Adminisztratív Klt  1.000.000 
  Pálya előkészítés karbant.  1.000.000 
  Felszerelés    600.000 
  Pályázat  3.185.000 
  Egyéb  450.000 
    
    
Összesen: 9.385.000  9.385.000 
    
 
 
 
 



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                             Nem  

 

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

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! 

























 
 
A képvisel ő-testülete 2018.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok 
működését. Ezért az alább meghatározott feltételekkel  pályázatot ír ki a 2017. 

évi támogatásra: 
 
 A 2018.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell 
tartalmaznia: 
A nyugdíjas klub 

- képviselőjének nevét 
- létszámát 
- ebből rétsági lakosok számát 
- 2017.évi beszámolót 
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, 

felhasználás jogcímenkénti tervét. 
- 2017.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást 
- 2018.évi munkatervet 
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével 

 
 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 14.  
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 
2018.” 
 
 
A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2018.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  
 
Pályázó megnevezése: ……………………………………………………………………………….. 
 
Címe: …………………………………………………………………………………………………… 
 
Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI  
Adószám:  
_ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _  

Statisztikai számjel:  
…………………………………………… 

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat 
száma, kelte: ……………………………….. 

Az egyesület, szervezet telefonszámok:  
…………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………… Honlap cím:……………………………...  
 
A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, 
címe, ha az nem a fenti képviselő*: …………………………………………………………. 
 
 *Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű 

meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a 
meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának. 

 
 
 3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:  
 

 Ebből:  
              helyi lakos 

 
más település lakosa 

Felnőtt tagok száma (fő)    
18 év alatti tagok száma    

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

Rétsági Városi Nyugdíjas Klub

2651 Rétság, Rákóczi u. 26.

2651 Rétság, Mező u. 4.

18339301 - 1 12 1853

Pk. 60028/2012/9.              06-35-350-282      06-20-428-2480

Kotroczó Balázs, 2651 Rétság, Mező u. 4.
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5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT 
PÁLYÁZATOK SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:  
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
6. PÉNZINTÉZETI ADATOK  
 
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………………………………………………… 
 
Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZ ŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE  
 
 
*A megfelelő válasz aláhúzandó 
 
sporttevékenység            kulturális tevékenység              közösségi élet szervezése 
  
 
 
 
8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK  
 
A pályázaton igényelt támogatás összege:          ………………………………… Ft  
 
A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja: ………………………………  
 
A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:……………………………. 
 
Tervezett rendezvények száma: ………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
  

Centrál Takarékszövetkezet Rétsági Kirendeltsége

64000060-10060012

300 000

2018.01.01

2018.12.31

25
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9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ (forintban)  
 
Jelen pályázaton igényelt 

támogatás célja 
Igényelt 
összeg 

Saját 
forrás 

Egyéb 
állami forrás 

Egyéb 
támogatás 

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

Leányfalu fürdő belépő 2 alk. 100000 Ft
Eger fürdő belépő 100000 Ft
Színházi belépő összesen

100000 Ft

400000 Ft 100000 Ft

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) 
 

2018. évi tevékenységünket is az alapszabály határozza meg. Munkatervünk összeállí-
tásánál maximálisan figyelembe vettük a takarékossági szempontokat. Tervezett felada-
tainkat 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 hozzá-
járulunk.

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET EL ŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:  
forintban 

 
Helyi önkormányzati támogatás:   

 
…………………………………………….. Ft 

 
SZJA 1%-ból származó támogatás  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Más pályázatokon nyert támogatások:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb támogatásból származó bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Tagdíj bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Saját bevételek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………………….. Ft 

 

 

 

300000

108152

301000

336669

1045821
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PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐ ZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):  

 
Működési költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Közműköltségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Egyéb költségek:  

 
…………………………………………….. Ft 

 
Összesen:  

 
…………………………………………….. Ft 

 

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT 
KÖLTSÉGVETÉSE: 
 

Tárgyévre tervezett bevételek: Tárgyévre tervezett kiadások: 
Tervezett bevétel 

megnevezése: 
Összeg (Ft): Tervezett kiadás 

megnevezése: 
Összeg (Ft): 

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

-  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások 

fogadására jogosult.                                                   Igen  �                             Nem � 

 

- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása 

nincs.                                                                          Igen  �                             Nem � 

 
- a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. 

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

                                                                                         képviselete jogosut(ak) aláírása 

909822

89519

1045821

Nyitó egyenleg
Tagdíj
Önk. támogatás
Egyéb támogatás
Tombola

  46480
407500
300000
200000
  40000

993980

Évnyitó
Nőnap
Majális
Színház, fürdő
Klubdélután
Évzáró rendezvény
Egyéb költség

120000
150000
  80000
400000
  60000
140000
  43980

993980

x

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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági minisz-
terrel egyetértésben – pályázatot hirdetett Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 
 
A pályázat benyújtója Rétság város Önkormányzata, végfelhasználója a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár. 
 
A pályázni közművelődési intézmény műszaki, technikai eszközeinek, felszereléseinek, beren-
dezési tárgyainak beszerzésére, épületének karbantartására, felújítására lehet. Az elektronikus 
benyújtás határideje 2018. április 29., illetve postai úton az azt követő munkanap. 
 
A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésében kb. 1.800.000 Ft 
biztosított erre a célra, illetve a színházterem szellőzőrendszerének felújításának költsége kb. 
3.000.000 Ft. 
 
Ezt az pénzeszközt saját erőként feltüntetve plusz 60 % összegre (kb. 8.000.000 Ft) tudnánk 
pályázatot benyújtani. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a témában állásfoglalás tenni 
szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. április 20. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 

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

 



Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat                                                                   2018. 04. 27-i Kt. ülésre 

2 
 

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 
4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról 
 
 

A. változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetért. Megbízza ……-ot a pályázat adminiszt-
ratív feladatainak elvégzésével, benyújtásával, valamint megbízza Hegedűs Ferenc polgármes-
tert, hogy a pályázatot aláírja. 
 
 

B. változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával nem ért egyetért. 
 
 
 
 
Határidő: 
Felelős: 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szerződéskötések I. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. április 5-én az alábbi szerződé-
sek megkötésének jóváhagyását kérte a Vis Major Munkacsoporttól: 
 
- a Nektár Színház képviselőjével, Borbély Viktóriával. 

A gyermekszínházi előadás költsége 180.000 Ft + áfa (utazási és szállítási költséggel), mely 
összeg az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
A műsor helyszíne: a Városi Művelődési Központ és Könyvtár színházterme, időpontja: 
2018. április 24. kedd, 14.00 óra. Az előadás címe: Rigócsőr Király. Belépődíj tervezett ára: 
800 Ft/ fő. 

- a BlackBirds zenekart képviselő Gold Record Music Kft-vel. 
A koncert költsége 475.000 Ft + áfa (utazási és szállítási költséggel), mely összeg az intéz-
mény költségvetésében rendelkezésre áll. 
A rendezvény helyszíne: a Városi Művelődési Központ és Könyvtár színházterme, időpontja: 
2018. május 12. szombat, 19.00 óra. Az előadás címe: Mágikus Beatles Parádé. 
Belépődíj tervezett ára: 1.000 Ft/fő. 

- A Dínó Völgy Projekt Kft-vel tervezzük megállapodás kötését Élő Dínó Show megtartásáról. 
A produkcióban nagy méretű, élethű kivitelezésű, elektronikusan mozgatott dinoszaurusz 
jelmezes animátorok adnak műsort, illetve játszanak a gyerekekkel, szórakoztatják a közön-
séget. Az egy órás program költsége 96.000 Ft + áfa + utiköltség (kb. 4.000 Ft), mely ösz-
szeg az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
A műsor helyszíne: Nagyparkoló, időpontja: 2018. május 27. vasárnap, 14.30 óra. 

 
A Vis Major Munkacsoport tagjai az intézmény által csatolt szerződéseket elfogadták, megbíz-
ták Varga Nándornét, hogy a megállapodásokat írja alá. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-

hajtása:  
 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 
4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2018. (IV.27) KT. HATÁROZATA 
 
 

a Vis Major Munkacsoporthoz érkezett szerződéskötésekről 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Vis Major Munkacsoporthoz benyújtott szerződésekkel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület a Vis major Munkacsoport döntésével egyetért és a határozat mellékletét 
képező 
 
- Bobély Viktória (Nektár Színház) 180.000 Ft + áfa 
- Gold Record Kft. (BlackBirds koncert) 475.000 Ft + áfa 
- Dínó Völgy Projekt Kft. (Élő Dínó Show) 96.000 Ft + utiköltség +áfa 

 
szerződéseket jóváhagyja. 
 
A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésében biz-
tosított. 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szerződéskötések II. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 A Rétság Városi Művelődési Központ és Könyvtár a 2018. május 1-i Városi Majális, va-
lamint a 2018. május 27-i Városi Gyermeknap megrendezéséhez az alábbi szerződések 
megkötésének jóváhagyását kéri: 
 
Majális 
 
- Játszópark „Szép Vidék” Kulturális Egyesület bruttó 290.000 Ft 
- Sipos F. Tamás SFT. Bt. 163.500 Ft + áfa 
- Fúvós koncert Váci Ifjúsági Fúvószenekar bruttó 80.000 Ft 
- Táncbemutató Miami Tánciskola bruttó 60.000 Ft 
- Márió a harmonikás „Szép Vidék Kulturális Egyesület bruttó 368.300 Ft 
- Színpad és hangtechnika Zsaróczay Kft. 245.000 Ft + áfa 

 
Gyermeknap 
 
- Játszópark „Szép Vidék” Kulturális Egyesület bruttó 290.000 Ft 
- Rózsás Viki zenés műsora Tóth István bruttó 50.000 Ft 
- Kutyás bemutató Kutyaduma Központ bruttó 20.000 Ft 
- Varga Feri és Balássy Betti Szép Vidék Kulturális Egyesület bruttó 219.710 Ft 

 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 
4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2018. (IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
 

A Városi Majális és a Városi Gyereknap szerződéskötéseiről 
 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Városi Majális és a Városi Gyereknap megrendezéséhez benyújtott 
szerződésekkel kapcsolatban.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
 
- Játszópark „Szép Vidék” Kulturális Egyesület bruttó 290.000 Ft 
- Sipos F. Tamás SFT. Bt. 163.500 Ft + áfa 
- Fúvós koncert Váci Ifjúsági Fúvószenekar bruttó 80.000 Ft 
- Táncbemutató Miami Tánciskola bruttó 60.000 Ft 
- Márió a harmonikás „Szép Vidék Kulturális Egyesület bruttó 368.300 Ft 
- Színpad és hangtechnika Zsaróczay Kft. 245.000 Ft + áfa 
- Játszópark „Szép Vidék” Kulturális Egyesület bruttó 290.000 Ft 
- Rózsás Viki zenés műsora Tóth István bruttó 50.000 Ft 
- Kutyás bemutató Kutyaduma Központ bruttó 20.000 Ft 
- Varga Feri és Balássy Betti Szép Vidék Kulturális Egyesület bruttó 219.710 Ft 

 
szerződéseket jóváhagyja, felhatalmazza Varga Nándornét, hogy a fent felsorolt Szerződéseket 
aláírja. 
 
A pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi költségvetésében biz-
tosított. 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

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

Templom u. 11. szám alatti önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelmek 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétság, Templom u. 11. szám alatti ingatlannal kapcsolatban kettő kérelem érkezett. 
 
A Balassagyarmati Református Egyházközösség kéri az ingatlan térítésmentes átadását a 
Rétsági Szórványgyülekezet részére. Terveik szerint az ingatlant felújítanák. Az ingatlanban 
rendszeresen lehetne istentiszteleteket tartani nem csak a rétsági, hanem a környékbeli hívek 
részére is. 
 
A Rétsági Római Katolikus Egyház jelezte, hogy az épületet használhatóvá tette, kitakarította, 
kulturált körülményeket teremtett karitatív tevékenységük végzésére. Az épületet hosszabb tá-
von kívánja térítésmentesen használni. Tevékenységükkel számos rétsági családnak nyújtanak 
segítséget. 
 
Jelen állapot: az épületet a Baptista Szeretetszolgálat és a Katolikus Egyház Karitász szerveze-
te térítésmentesen használja. Az ingatlanon lévő garázst évek óta bérbeadás útján hasznosítja 
az önkormányzat.  
 
Térítésmentes vagyonátadás esetén követni kell a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 
törvény (továbbiakban Nvtv.) szigorú és taxatív rendelkezéseit, ebben az esetben új értékbecs-
lés megrendelése az első, elengedhetetlen lépés. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 19. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

2017. február 24-i testületi ülés napirendje és döntése 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 

 7. A nemzeti vagyon tulajdonjogának átruházása 

3. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a)3 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi ön-

kormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az 
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, 
a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyható-
sági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályo-
zott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ba)4 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elke-
rüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gaz-
dálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szer-

vezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-

lapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagálla-
mában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van; 
 
 
 

13. § (1) Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekin-
tetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár fe-
letti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - csak verse-
nyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás 
és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.70 

(2) Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szer-
vezet részére lehet. 

(3)71 A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatá-
rozott esetekben és feltételekkel lehet.72 A nemzeti vagyonba tartozó leselejtezett tárgyi 
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eszközt - amennyiben az a közfeladat ellátásához nem szükséges - a tulajdonosi joggya-
korló ingyenesen átruházhatja. 

(4) Nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása esetén a tulajdonjogot meg-
szerző félnek - az állam kivételével - eleget kell tennie a következő feltételeknek: 

a) a nemzeti vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog meg-
szerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köte-
les hasznosítani, valamint állagát megóvni; 

b) az átruházott vagyon hasznosításáról évente beszámol a vagyont átadó szervezet 
felé. 

(5)73 Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elide-
genítési tilalom áll fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzését a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásá-
val egyidejűleg a vagyont átruházó szerv kérelmezi. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti elidegenítési tilalmat a (4) bekezdés a) pontja szerinti határidő le-
teltét követően a tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. 

(7)74 Amennyiben megállapítást nyer, hogy a (4) bekezdés szerinti tulajdonjogot megszerző 
fél a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem 
tesz eleget, köteles a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidő-
ig a jogsértő állapotot megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmu-
lasztása esetén a tulajdonjogot megszerző fél köteles az átadási megállapodásban rögzített 
forgalmi értéknek a kötelezettség megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alap-
kamattal növelt összegét a vagyont átadó szervezet felszólítására, az abban meghatározott 
határidőig nemteljesítési kötbérként megfizetni. 

(8)75 A vagyont átadó szervezet a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének 
elmulasztása esetén a (7) bekezdés szerinti nemteljesítési kötbér követelése helyett az 
ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat. 

(9)76 A (4)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni 
a) az állam által ingyenesen megszerzett ingatlanok, 
b) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes szemé-

lyek lakhatásának biztosításáról szóló törvényben meghatározottak szerint ingyenesen átruhá-
zott lakóingatlanok, 

c) az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott kiszolgá-
ló út létesítése, bővítése során feleslegessé vált, ingyenesen visszaadásra kerülő közterületi 
ingatlanrész 
esetében. 

(10)77 Az ingyenesen átadott ingatlan tekintetében az (5) bekezdés szerint fennálló elidegení-
tési tilalom azon személlyel szemben nem áll fenn, aki az ingatlant az ingatlan tulajdonosára 
ingyenesen átruházta. 

(11)78 A (3) bekezdés szerint ingyenesen átruházott nemzeti vagyon felett az átruházás idő-
pontjában tulajdonosi jogokat gyakorló személy az átruházást követően, az elidegenítési tilalom 
hatálya alatt - a tulajdonjogot megszerző fél kezdeményezésére - egyedi döntéssel hozzájárul-
hat az átruházott vagyon fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy ál-
lami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen te-
herrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez. 

(12)79 A sportcélú ingatlanok vonatkozásában a (11) bekezdés szerinti egyedi döntést a 
sportigazgatási szerv hozza meg. 

(13)80 A nemzeti vagyon vonatkozásában osztott tulajdon létesítésére az állami illetve az ön-
kormányzati vagyonnal való gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok szerinti értékesítési eljárási 
szabályokat kell alkalmazni a Ptk. szerinti, a földtulajdonos és az építkező között kötött megál-
lapodás létrehozása, valamint a hozzá kapcsolódó földhasználati jog alapítása tekintetében. A 
földhasználati jogért a föld forgalmi értékéhez viszonyított arányos ellenértéket kell fizetni. 

14. §81 (1) Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat fel-
adataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként álla-
pít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illet-
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ve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő tulajdonba adása nyilvántartási értéken 
való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az 
állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak 
az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyene-
sen átruházásra. 

(2) Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) be-
kezdésben foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog 
illeti meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a föld-
re, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabá-
lyokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) és önkormányzati bérlakások esetében az ál-
lam elővásárlási joga a lakásban élő 

a) bérlő; 
b) bérlőtárs; 
c) társbérlő; 
d) az a)-c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, valamint örökbe 

fogadott gyermeke 
elővásárlási jogát követi, kivéve a kulturális örökség védelméről szóló törvényben megjelölt ha-
tóság által gyakorolt elővásárlási jogot, amely megelőzi az a)-d) pont szerinti személyek elővá-
sárlási jogát. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint meghatá-
rozott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén. 

(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv - amennyiben 
törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem rendelkezik - az átruházás va-
lamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben 
még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 
megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az 
állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a szerződés személyes átadása esetén az 
átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell 
számítani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

15. § A jelen törvény rendelkezéseibe ütköző szerződés, más jogügylet vagy rendelkezés 
semmis. 

 
 

15/2004.(X.04.) rendelet 
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZ-

DÁLKODÁS  SZABÁLYARÓL 
 
 

Az egyes jogügyleteknél alkalmazandó szabályok 
12.§ 

 
(1)  A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására 

(bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő 
vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki. 
 

(2) A pályázati rendszer nem terjed ki: 
a.) telek kiegészítésének értékesítésére, nem önkormányzati tulajdonú felépítmények 

alatti földterületek hasznosítására, értékesítésére 
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b.) vagyontárgy önkormányzati alapítású vállalkozásba vitelére, gazdasági társaságok üz-
letrészeinek értékesítésére, 

c.) állami feladatot ellátó állami szervek elhelyezésére, 
d.) részvények értékesítésére, 
e.) pályáztatás kétszeri eredménytelensége utáni esetekre    
f.)  ha a hasznosítandó helyiség közérdekű célt és az önkormányzat által ellátott oktatási, 

kulturális, egészségügyi és szociális feladat megoldását szolgálja 
g.) a várhatóan 1 millió Ft egyedi értékhatár alatti vagyontárgy értékesítésére, kivé-

ve több jelentkező esetét, illetve 1 millió forintot elérő vagy meghaladó értékha-
tár esetén, ha a Képviselő-testület az önkormányzat valamint Rétság város hosz-
szú távú stratégiai elképzelési megvalósítása céljából, megalapozott önkormány-
zati érdekből a pályázat mellőzéséről rendelkezik, 

h.) lakóház építés céljára kialakított telkek elidegenítésére   
i.) mezőgazdasági rendeltetésű földek haszonbérbe adására 
j.) ellenérték nélküli vagyonhasznosítás esetére   

 
(3) A pályázatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján – az illetékes bizottságok véleménye-

zésével – a Képviselő-testület bírálja el. 
 

(4)  A pályázati irányelveket a 3.sz.melléklet tartalmazza. 
 

 
 

4. Határozati javaslat:  

 
 

„A” változat” 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Templom u. 11. szám alatti 
önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelmek készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az egyházak részére továbbra is a jelenleg is biztosított ingatlanokat a már 
létrejött szerződések alapján kívánja biztosítani. 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat” 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Templom u. 11. szám alatti 
önkormányzati ingatlannal kapcsolatos kérelmek készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Templom u. 11. szám alatti önkormányzati ingatlant térítésmentesen át 
kívánja adni egyházi célokra. 
 
A térítésmentes átadás előkészítése érdekében ………………………..  -től meg kell rendelni az 
ingatlan értékbecslését. 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 

























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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Havay Lászlóné kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Havay Lászlóné, mint a Korányi úti Társasház közös képviselője fakivágási kérelemmel fordult a 
Képviselő-testület felé. A „C” épület előtt lévő fenyőfa kivágását kéri, meglátása szerint veszé-
lyes a fa. 
 
A kérelem elbírálásához javaslom Walter Károly szakértő véleményének megkérését. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Havay Lászlóé kérelméről  ké-
szített előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulás megadásához Walter Károly erdésztől szakvéle-
ményt kér. 
 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 





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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Dr. Horváth Zoltán kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Körtefa utcában a telkek közel 40 éve kerültek kimérésre. Dr. Horváth Zoltán garázsának fel-
tüntetését kérte a Földhivatalnál. Ekkor derült ki, hogy telke kitűzése közben hiba történt, azt 43 
m2-rel tévesen mérték ki. A tulajdonos 43 m2-rel nagyobb területet használ a megvásároltnál. A 
határrendezéshez szükséges dokumentációkat kérelmező elkészíttette.  
Kéri a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását a telekrendezéshez. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
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4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Horváth Zoltán kérelméről  
készített előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a 14 és 682 helyrajzi számú ingatlanok ha-
tárrendezéséhez Dombai Gábor földmérő mérnök V-5-1/2017. számú változási vázrajza szerint. 
 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



















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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Iacobovici Zsuzsanna kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Iacobovici Zsuzsanna kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez. Tervei alapján tevékenységé-
hez korlátolt felelősségű társaságot alapítana REHAB – PONT Kft. néven. Kérése az, hogy a 
Képviselő-testület adjon tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a megalakítandó Kft. székhelye 
a Rétság, Rákóczi út 34. szám alatti ingatlan lehessen. 
 
További kérése, hogy a cégalapítási procedúra lezajlása után kerüljön átírásra a bérleti szerző-
dés a Kft. nevére és a számlázás is a cégre történjen. 
 
Az előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadható, de a Polgármesteri Hivatalnak nem áll módjá-
ban követni a cégalapítás megtörténtét, a kérelmezőnek saját nevén lévő szerződését fel kell 
mondania, a vállalkozás nevében pedig új kérelmet kell benyújtani.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Iacobovici Zsuzsanna kérelméről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a REHAB – PONT Kft. székhelye a 2651 Rétság, Rákóczi 
út 34. szám alá kerüljön bejegyzésre. 
 
A Képviselő-testület felhívja kérelmező figyelmét, hogy a vállalkozás alapítását követően a je-
lenlegi bérleti szerződés felmondása, az új bérleti szerződés kezdeményezése saját feladata. 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 







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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Speed Rally Team Sportegyesület kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Speed Rally Team Sportegyesület kérelmet nyújtott be rally edzés és quad verseny rendezé-
se céllal a volt laktanya úthálózatának igénybevétele céljából. 
 
A laktanya úthálózatát 2018. június 16-17, augusztus 18-19, október 20-21, november 10-11. 
napokon szeretnék használni. Vállalták a laktanya védelmét a kért napokon, mobil WC-k 
biztosítását. A humán mentést az Országos Mentőszolgálat végezné. 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Az úthálózat igénybevételét térítésmentesen kérik biztosítani. 
 
A kérelemben megjelölt időpontokban szombati napokon pályaépítések, vasárnap 8,00 órától 
18,00 óráig pedig maga a rendezvény zajlana.  
 
A terület rendbetételéről a kérelem nem szól. A kérelem nem tartalmaz szakaszhatárokat, ezért 
feltételezhető, hogy a teljes úthálózatról lenne szó. Feltehetően nagyobb közönségre is számí-
tanak a rendezők. A hozzájárulás megadásakor figyelemmel kell lenni arra is, hogy a volt lakta-
nya területén – a hétvégen is – az orvosi ügyelet, illetve hivatásos a tűzoltóság teljesít szolgála-
tot. Az új mentőállomás építése – előzetes információink szerint – rövid időn belül megkezdődik. 
Szintén várjuk a munkakezdését a tanuszodának. Előre nem tudható, hogy a kivitelező cégek 
milyen kéréssel fordulnak majd a Képviselő-testülethez raktározás, parkírozás céljából. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek. 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Speed Rally Team Sportegye-
sület kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanya úthálózatának rally edzés és quad verseny célú használatá-
hoz tulajdonosi hozzájárulását nem adja.  
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Speed Rally Team Sportegye-
sület kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanya úthálózatának rally edzés és quad verseny célú használatá-
hoz a helyszín tisztázását kéri. A részletek megismerését követően dönt a kérelemről.  
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 





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

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

1 oldal a 2 oldalból 

x 14-2017-02-24 
Balassagyarmati Ref  

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 
Varga Dávid Géza kérelme 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Varga Dávid Géza a D-KonTroll Autósiskola iskolavezetője bérbe kívánja venni a volt laktanya 
területén a megszüntetett üzemanyagállomás területét. A terület nagysága kb. 1.500 m2. A 
területen autósiskolája részére rutinpályát kíván kialakítani. A vállalkozás a társadalmi 
szerepvállalást fontosnak tartja, ezért az általa bérelt területen közlekedési szemléletre nevelési 
programok is megtartásra kerülnének. A rutinpálya engedélyezéséhez szükséges feltételeket az 
iskola biztosítaná. A rutinpálya lekerítésre kerülne. 
 
Kérelmező elengedhetetlennek tartja – pozitív elbírálást követően -  helyszíni bejárás 
megtartását.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. 04. 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                        Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                            polgármester 
 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 



Varga Dávid Géza kérelme                                                                                                 2018.04. 27-i Kt. ülésre 
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„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2018. (IV.27.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Dávid Géza kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a D-KonTroll Autósiskola részére 
bérleti szerződés megkötésére kerüljön sor a volt laktanyában lévő megszüntetett 
üzemanyagtöltőállomás helyén. 
A Képviselő-testület egyetért a kérelmező kezdeményezésével, mely szerint a szerződés 
megkötéséhez helyszínbejárás szükséges. A helyszínbejáráson tisztázni szükséges a bérelni 
kívánt terület pontos nagyságát és a tulajdonosi hozzájárulást igénylő beruházáskat. 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IV.27.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Dávid Géza kérelméről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a D-KonTroll Autósiskola részére bérleti szerződés 
megkötésére kerüljön sor a volt laktanyában lévő megszüntetett üzemanyagtöltőállomás 
helyén. 
 
 
Határidő: 2018. május 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 







RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária         Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester               
 

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi beszámolója 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület között létrejött Együttműködési 
megállapodás alapján támogatott szervezet elkészítette a 2017. évi beszámolóját, melyet az elő-
terjesztéshez csatolok. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2018. április 20. 
 

 Hegedűs Ferenc  
polgármester 

 

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

- Az Egyesület évenkénti beszámolója. 
 

3. Jogszabályi háttér 

 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IV.27) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó  
Egyesület 2017. évi munkájáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Egyesület 2017. évi beszámolóját tudomásul veszi, a 2018. évre ered- 
ményes munkát kíván. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
  
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

Dr. Varga Tibor 
jegyző 

 
 













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

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
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Előterjesztést készítette: Lontai Anita, Erdeiné Horváth Krisztina 

                                                                                Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester                        
TÁJÉKOZTATÓ KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYÁRÓL 

ELŐTERJESZTÉS  

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Pénzügyi- és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében az alábbiakban adok tájékozta-
tást a kintlévőségekről.  
 
Adótartozások 
   
2018. 03. 31. 
Tartozás  Hátralék 1.000 Ft-ban 1 adózóra jutó tartozás 
Építményadó (24 adós)  7.126 297  
Kommunális adó (184 adós) 1.697 9
Iparűzési adó (56 adós) 5.939                 106
Gépjárműadó (179 adós)             2.600 15
Talajterhelési díj (7 adós) 2.845 406
                                 20.207                                        45
 
A követelésállomány 2017. 10. 15-én 26.701 eFt volt, ez 6.494 eFt-tal csökkent.   
A hátralék összege kommunális adóban és gépjárműadóban nőtt, építményadóban, ipar-
űzési adóban és talajterhelési díjban csökkent.  
 
2018. 03. hónapban az adómigrációs folyamatot lebonyolítottam. Az adatok az Onkado program-
ból átkerültek az ASP Adó szakrendszerbe. Az Onkado program archív nyilvántartásként szerepel 
még, jelenleg már az ASP Adó működik. 
Dr. Balla Zoltán önálló bírósági végrehajtó a 2010. 11. 23-án kelt szerződését felmondta 2018. 
január 10-én. Tájékoztatott, hogy a végrehajtói letéti számlára érkező befizetéseket átutalja, a 
személyes befizetőket Adóhatóságunkhoz irányítja. Jelenleg nincs információ a végrehajtói tevé-
kenység folytatásáról. 
A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt kötelező adatszolgáltatását késve teljesítette, így a 
felhívások talajterhelési bevallásra későn, de még határidőn belül mentek ki az adózókhoz. Az 
adózók így később adták be a bevallásaikat. A beérkezett talajterhelési díj bevallások 2017. évről 
még nincsenek feldolgozva.  
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Részletező táblázatok (1000 Ft-ban) 2017. 10. 15. és 2018. 03. 31. időszak között: 
 
Építményadó  
Nyitó tartozás Nyitó túlfizetés Változás Záró tartozás Záró túlfizetés 

10.980 0 -3.854 7.126 0 
 
 
Kommunális adó  
Nyitó tartozás Nyitó túlfizetés Változás Záró tartozás Záró túlfizetés 

1.637 93 109 1.697 44 
 
Iparűzési adó  
Nyitó tartozás Nyitó túlfizetés Változás Záró tartozás Záró túlfizetés 

7.453 5.141 76 5.939 3.551 
 
Gépjárműadó   
Nyitó tartozás Nyitó túlfizetés Változás Záró tartozás Záró túlfizetés 

2.558 210 190 2600 62 
 
Talajterhelési díj  
Nyitó tartozás Nyitó túlfizetés Változás Záró tartozás Záró túlfizetés 

4.073 187 -1.226 2.845 185 
 
Intézkedések: 
 
- 2017. 10. hónapban fizetési felszólítást küldtünk 320 adózónak. Az adóval tartozók abban az 
esetben kaptak felszólítást, ha tartozás mértéke meghaladta az 1.000 Ft-ot valamelyik adónem-
ben. 
 
- 2017. 12. hónapban 33 adózónál végrehajtási eljárást indítottunk 2.868 eFt adótartozás miatt.  
Ebből: - iparűzési adó:1.775 eFt 
             -gépjárműadó: 614 eFt 
             -kommunális adó: 121 eFt 
            - építményadó: 306 eFt 
             -késedelmi pótlék: 52 eFt 
  
Az adózók személyes, és írásbeli kérdéseikre adófolyószámlán lévő egyenlegükről tájékoztatást 
kaptak. Akinek az egyik adónemben túlfizetése volt és ugyanakkor egy másik adónemben tartozá-
sa, kérésére átvezettük. 
 
- 2 adózónál a Rétsági Járási Hivatal Okmányirodai Osztályánál forgalomból kivonást kezde-
ményeztünk egy éven túli gépjárműadó tartozás miatt, az adózók kifizették tartozásukat, a 
gépjárműveket forgalomba visszahelyezték. 
 
-A 2018. 03. 19-én esedékes befizetésekről kiküldtünk 1.712 db értesítést. Az értesítés tar-
talmazza az adózók adószámláján lévő hátralékot is. 
 
Kényszertörlési eljárás alatt 1 adózó van, adótartozása 596 eFt, pótléktartozása 26 eFt. 
Felszámolási eljárás alatt 8 adózó van, adótartozásuk 6.809 eFt, pótléktartozásuk 1.584 eFt. 
1 felszámolási eljárás alatt lévő adózó 1.098 eFt-os tartozása a Budapesti Törvényszék végzése 
szerint várhatóan megtérül az eljárás alatt, március hónapban már megkérték a számlaszámot, 
amira az összeget utalhatják. 
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Végrehajtónál jelenleg 37 adózó van, 5.312 eFt adótartozással és 365 eFt pótléktartozással. 
Az önálló bírósági végrehajtó utalt az elmúlt időszakban összesen 39 eFt-ot, kommunális 
adóra. 
 
A NAV-hoz jelenleg 2 adózó 330 eFt adó- és 12 eFt pótléktartozása van átadva. 
A NAV-hoz végrehajtásra átadott adózók tartozására a NAV 182 eFt-ot hajtott be, és utalt szám-
lánkra. 
1 adózó egyeztetés után kifizette adószámlánkra tartozását, kértük a NAV-tól az eljárás megszün-
tetését. 
Jelenleg 5 adósunk teljesíti a részletfizetését. Az elmúlt időszakban 4 új kérelem érkezett részlet-
fizetésre és fizetési halasztásra. 3 adózó megkapta a határozatot a részletfizetésről, 1 kérelem 
elbírálása folyamatban van. 
 
 
 
Beszámoló a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról: 
 
 Bejegyzett köve-

telés összege 
(eFt) 

Bejegyzés 
típusa 

Dátum Megjegyzés 

1. 59 jelzálogjog 2015.03.02. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

2. 87 jelzálogjog 2015.04.22. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése 
folyamatban van 

3. 70 jelzálogjog 2015.06.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

4. 57 jelzálogjog 2014.07.28. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

5. 65 jelzálogjog 2014.09.23 végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

6. 51 jelzálogjog 2015.11.30. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése 
folyamatban van 

7. 70 jelzálogjog 2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

8. 95 jelzálogjog 2015.11.30. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

9. 47 jelzálogjog 2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

10. 39 jelzálogjog 2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

11. 47 jelzálogjog 2016.03.11. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

12. 609 végrehajtási jog 2016.05.10. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végre-
hajtási jog bejegyezve 

13. 27 jelzálogjog 2016.04.20. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

14. 52 jelzálogjog 2016.04.20. tartozását kifizette, jelzálogjog törlése 
folyamatban van 

15. 1.079 végrehajtási jog 2016.07.27 végrehajtóhoz átadva behajtásra, végre-
hajtási jog bejegyezve 

16. 67 jelzálogjog 2016.10.03. végrehajtóhoz átadva behajtásra, 
jelzálogjog bejegyezve 

17. 735 végrehajtási jog 2016.10.03. végrehajtóhoz átadva behajtásra, végre-
hajtási jog bejegyezve 



4 
 

2018. január 22-én kifüggesztésre került az adóslista. 100 eFt fölött 12 adós, 50-100 eFt között 
4 adós tartozott.  
A jelentős összeggel tartozók száma az előző listához képest 1 adózóval csökkent. 
 
A 2018. 01. 22-én kifüggesztett adóslistán összesen 16 adózó szerepel: 
 
-2 adózót átadtunk NAV-hoz behajtásra, adótartozásuk 468 eFt, ebből 1 adózó ingatlantulajdonnal 
nem rendelkezik, 1 adózónak van ingatlana. Az ingatlantulajdonnal rendelkező adózó már rendez-
te tartozását azóta. 
-5 adózó felszámolási eljárás alatt van, adótartozásuk 6.751 eFt. A felszámolási eljárás alatt lévő 
adózóknak nincs ingatlana. A felszámolási eljárásokhoz csatlakoztunk követelési igényünk benyúj-
tásával.  
-1 adózó kényszertörlési eljárás alatt van, tartozása 596 eFt, ingatlantulajdona nincs 
- 5 adózó tartozását átadtuk végrehajtónak behajtásra: 
 Ebből: -    2 adózónak nincs a tulajdonában ingatlan, tartozásuk 693 eFt. 

- 3 adózónál jelzálogjog vagy végrehajtási jog van bejegyezve, tartozásuk 180 eFt 
A listára 2 adózó került fel, aki eddig nem szerepelt, ők fizetési felszólítást kaptak. 
 
Beszámoló a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett polgármesteri és jegyzői intéz-
kedésekről: 
 
Polgármesteri intézkedések: 
 
Helyi adóval kapcsolatban az adósokat kérdéseikkel az ügyintézőhöz irányította. A térítési díjjal 
kapcsolatban, aki a tartozásáról érdeklődött, az ügyintézőhöz irányította.  
 
Jegyzői intézkedések:  
 
Adótartozás tekintetében figyelemmel kíséri a fizetési felszólítások kiküldését és a beérkezett befi-
zetéseket. A NAV-hoz behajtásra átadott adózónál - tartozási befizetése után - a jegyző megszün-
tette a végrehajtási eljárást. 1 éven túli gépjárműadó tartozás miatt forgalomból való kivonásokat 
kezdeményezett. Tájékoztatja az adósokat a részletfizetési lehetőségekről. A jegyző a térítési díjak 
tekintetében intézkedett a fizetési felszólítások kiküldéséről. 
 
Kiszámlázott szolgáltatásokból eredő tartozások: 
 
Lakbér:  
 
Egy fő tartozik összesen: 14.910.- Ft értékben.  
A tartozás az előző beszámolóhoz képest 41.451- Ft.-al csökkent. 
A fizetési felszólítást kiküldtük. 
 
Közterület és hirdetőtábla: 
Közterület használatól eredő tartozás: 0.- Ft. Ez az előző beszámolóhoz képest nem változott. 
 
Hirdetőtábla tekintetében a jelenleg 1 fő tartozás összege: 3.302.- Ft. 
A fizetési felszólítást kiküldtük. 
 

Bérleti és egyéb szolgáltatások tovább számlázása: 
 
Rezsi díjak tovább számlázása tekintetében a Polgármesteri Hivatal épületében 71.238.- Ft 
tartozása van egy bérlőnek, mely továbbszámlázott szolgáltatás díja. 
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Egyéb kiszámlázott szolgáltatás tekintetében nincs tartozás.  
Az előző beszámolóhoz képest nem változott. 
A Föld haszonbérlet díjjal egy bérlőnek sincs elmaradása. 
 
Étkezési térítési díjak: 
 
Az iskolai intézmény étkezésnél 2018. március 31-én a hátralék összege: 147.986.-Ft. 
Ez 8 fő étkezési térítési díja, amely 61.818.-Ft-tal csökkent az előző beszámolóhoz képest. 
 
A térítési díj tartozásokról fizetési felszólítást küldünk. 
Esetleges elmaradások előfordulnak mulasztás miatt, de azt a következő hónapban mindig rendezik 
az ügyfelek. 
 
Szociális étkezés tekintetében 1 főnek van elmaradása: 44.160.- forint. 
 
Óvodai intézményi étkezés: 
 
Óvodai intézmény étkezési tartozás nincs  
Az Óvodában mindenki rendszeresen fizet, az esetleges tartozások a következő 
befizetésnél korrigálásra kerülnek, melyről előzetes fizetési felszólítást küldünk. 
 
 
   

 
Szolgáltatásokkal kapcsolatos tartozások részletezése:  
     
Megnevezés nyitó  lejárt  jelenlegi hátralék követelés változás 
lakbér 14910 14910 14910 0
közterület 0 0 0 0
hirdető tábla 3302 3302 3302 0
bérleti díj 0 0 0 0
továbbszámlázott 71238 71238 71238 0
földbérlet 0 0 0 0
iskolai étkezés 209807 147986 147986 -61821
szoc. étkezés 44160 44160 44160 0
óvodai étkezés 0 0 0 0
Összesen: 272179 210358 210358 -61821 

 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót megtárgyalni szíves-
kedjen. 
 
Rétság, 2018. április 18. 
 
                                                                                      Hegedűs Ferenc 
                                                                                           polgármester 
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2 Jogszabályi hivatkozások 

 
3 Határozati javaslatok 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

….../2018.(                 ) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat követe-
lésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a 
jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett – továbbra is aktív köz-
reműködést és számokban kimutatható eredményes munkát vár.    
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
              
 

 
 
Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartal-
maz.  

 
 
 
 

Dr. Varga Tibor 
         jegyző 

 



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

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

 

1 oldal a 5 oldalból 

 

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

2018. február havi ülés 
(22-ig beszámolva) 

 
23/2018.(II.23.) Kt. határozata: A gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjának meg-
állapítása 
Megállapodást jóváhagyása megtörtént, a megállapodások megkötése zömében megtörtént, 
a többi folyamatban. 
  
24/2018.(II.23.) Kt. határozata: A gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjának meg-
állapítása 
Az EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződésmódosítás meg-
történt. 
 
25/2018.(II.23.) Kt. határozata: Megbízási szerződés és belső ellenőrzési terv elfogadá-
sa 
A megbízási szerződés megkötésre került, végrehajtás folyamatos. 
 
26/2018.(II.23.)Kt. határozata: Víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása II. 
A szerződés aláírása megtörtént.  
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27/2018.(II.23.) Kt. határozata: Árajánlat és Vállalkozási szerződés utólagos jóváhagyá-
sa telekalakításra 
Dombai Gábor a munkát már korábban elvégezte, teendő nem volt. 
28/2018.(II.23.) Kt. határozata: Zöld város pályázat tervezői munkáira érkezett áraján-
latok elbírálása 
A KOVATERV Kft-vel a szerződés megkötésre került.  
 
29/2018.(II.23.) Kt. határozata: Zöld város pályázat közbeszerzéseire érkezett árajánlat-
ok elbírálása 
A Márkus és társai Kft-vel a szerződés megköltésre került.  
 
30/2018.(II.23.) Kt. határozata: Árajánlat elfogadása műszaki lebonyolításra (Zöld város 
pályázat) 
Majoros Sándorral a szerződés megkötésre került, a vállalkozó végzi a feladatát. 
 
31/2018.(II.23.) Kt. határozata: Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének 
engedélyezése 
A szerződés megkötésre került. 20 fő került felvételre, ebből 9 fő férfi. Jelenleg 4 dolgozó 
van betegállományban. A közmunkások alacsony létszáma és a szinte folyamatos betegál-
lományok miatt a város közterületein a kedvező időjárás hirtelen bekövetkezése miatt a 
megszokottnál lassabban halad a fűnyírás, pedig a rendelkezésre álló kapacitás kizárólag 
erre a feladatra van irányítva.  
 
32/2018.(II.23.) Kt. határozata: Fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása és szerződés-
tervezet jóváhagyása 
A szerződés megkötésre, a munka részben elvégzésre került. A kb.4 méteres fatörzs kivá-
gására napokon belül sor kerül. 
 
33/2018.(II.23.) Kt. határozata: Selejtezési kezdeményezések 
Az értesítések (volt ahová kétszer is) megküldésre kerültek. 
 
34/2018.(II.23.) Kt. határozata: Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi tá-
mogatására 
A beérkezett pályázatok elbírálása a mai ülés napirendje. 
 
35/2018.(II.23.) Kt. határozata: Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi tá-
mogatására 
A beérkezett pályázatok elbírálása a mai ülés napirendje. 
 
36/2018.(II.23.) Kt. határozata: Pályázat kiírása sport és civil szervezetek 2018 évi tá-
mogatására 
A beérkezett pályázatok elbírálása a mai ülés napirendje. 
 
37/2018.(II.23.) Kt. határozata: 2017. évi beszámoló és 2018. évi munkaterv jóváhagyá-
sa (VMKK) 
A beszámoló elfogadásra került, a rendezvény végrehajtása folyamatos. 
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38/2018.(II.23.) Kt. határozata: Szabályzat jóváhagyása (Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár az intézmény Szemüveg juttatás rendjéről) 
Az intézmény értesült a döntésről 
 
39/2018.(II.23.) Kt. határozata: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Intézkedést nem igényel. 
 
40/2018.(II.23.) Kt. határozata: Irattárrendezés lehetősége 
A Salgó polcok megérkeztek, összeszerelésük megtörtént. A vállalkozótól szerződés-
tervezetet kértünk.  
 
41/2018.(II.23.) Kt. határozata: Párhuzamos foglalkoztatás kérése 
Kb két hétig volt szükség a párhuzamos foglalkoztatásra, a személyi változások megtörtén-
tek. 
 
42/2018.(II.23.) Kt. határozata: Polgármester 2018 évi szabadságütemezése 
A 2017. évi szabadság maradéktalanul felhasználásra került, a 2018. évi terv végrehajtása 
folyamatos. 
 
43/2018.(II.23.) Kt. határozata: Rétsági Általános Iskola teremhasználati kérelme 
A kérelmező értesítése megtörtént. 
 
44/2018.(II.23.) Kt. határozata: Belovai Róbert kérelme II. 
E hét elején érkezett meg a kijelölt jegyző hozzájárulása. A döntésről Városgondnok urat 
tájékoztattam, a fa kivágását megrendelte.  
 
45/2018.(II.23.) Kt. határozata: Iacobovici Zsuzsanna bérleti szerződés módosítási ké-
relme. 
A bérleti szerződés megköltésre került, újabb, részben végrehajtható kérelem érkezett. 
 
46/2018.(II.23.) Kt. határozata: A Rétsági Árpád Egylet 2017. évi támogatás módosítási 
kérelme 
A módosított megállapodás megkötésre került. 
 
47/2018.(II.23.) Kt. határozata: A 4/2018. (I.26.) Kt határozat módosítása 
A 209/6 helyrajzi számú és a 209/7 helyrajzi számú ingatlanok földhivatali bejegyzése meg-
történt, jelenleg a telekalakítási feladat van folyamatban. 
. 
48/2018.(II.23.) Kt. határozata: Árajánlatok kérése közbeszerzési eljárás lebonyolításá-
ra kommunális gép vásárlása céljára 
A beérkezett árajánlatok elbírálása a mai ülés napirendje 
 
49/2018.(II.23.) Kt. határozata: Bánk – Rétság -Tolmács szennyvízagglomeráció terhel-
hetőségi vizsgálat tervezői költsége 
A 400 eFt-os önrészre még bekérő nem érkezett. 
 
50/2018.(II.23.) Kt. határozata: TKM kérelem 
A kifizetés megtörtént. 
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Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

- A játszótereken lévő játékok festése folyamatban van. 
- Megküldte Ügyvéd úr a jogerős ítéletet a polgármester kontra önkormányzat ügyben. 

Az ítéletben lévő visszatérítési kötelezettség teljesítésre került. 
- A kialakítandó mobiltorony műszaki paraméterei megérkeztek, a dokumentum kiadás-

ra került a képviselők részére. 
- Az országos országgyűlési választás városunkban rendben lezajlott, kifogás nem ér-

kezett. 
- A hulladékszámlázás problémája továbbra sem oldódott meg, azt az ígéretet kaptuk, 

hogy márciusban érkeznek a módosított 2017. III-IV. évi számlák, áprilisban pedig a 
2018. évi I. negyedévi számla. Az ígérettel ellentétben egyetlen számla sem érkezett. 

- A Zöld Híd Kft. értesített, hogy várhatóan 2018. évben elmarad a lomtalantás. A ma-
gunk részéről ezt az értesítést nem tudjuk elfogadni. Hatályos szerződésünkben sze-
repel a feladat, a hulladékszállítás díja tartalmazza az éves egyszeri lomtalanítás dí-
ját is. A szolgáltató szerződésszegéséről legfelsőbb szerve, a taggyűlés nem döntött. 
Nem csak helyi problémáról van szó, a taggyűlésen azt az álláspontot fogom képvi-
selni, hogy a szolgáltató a szerződésben rögzített feladatait maradéktalanul köteles 
ellátni. Az értesítést megismerésre kiadom képviselő társaimnak. 

- Kovács Miklóstól a temető tartalékterületén elvégzendő munkák felmérését határidő-
ben megrendeltük, a bejárás is megtörtént. A munkák leírása még nem érkezett meg. 
Szintén nem érkezett meg a 2017. évben megrendelt Településképi Arculati Kézi-
könyv sem. Sürgettük. 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális Bizottság 2018. február 20 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 11 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 8 db 34.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 8 db 34.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 db 25.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 db 25.000 Ft 
           Döntés összesen: 9 db 59.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 16/2018. (II.20.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek A gyer-
mek és szociális étkezés térítési díjárának megállapításáról szóló előterjesztés elfogadását. 
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A Szociális Bizottság a 17/2018. (II.20.) számú határozatával javasolta a Képviselő-testületnek Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról szóló előterjesztés elfogadását.  
   
Szociális Bizottság 2018. március 20 -i ülésén az alábbi részletezés szerint 26 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 22 db 189.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 22 db 189.000 Ft 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 100.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db 100.000 Ft 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 db 50.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 2 db 50.000 Ft 
           Döntés összesen: 26 db 339.000 Ft 
  
 
 
 

Rétság, 2018. április 19. 
 

Hegedűs Ferenc  
   polgármester 

 

2 Határozati javaslatok 

 „A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót el-
fogadja. 
 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fo-
gadja el.  
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Előzetes Sugárvédelmi Számítások 

2651 Rétság külterület 
Hrsz: 05/30 

áll. neve: Rétság 
áll. szám: NO34567 

DIGI bázisállomás elektromágneses expozíciójáról. 
 

Jelen Sugárvédelmi számítás a DIGI kft. által átadott, 2018.03.09.-én megkapott műszaki 
dokumentáció alapján készült. 

Tervezett: DIGI 

A vizsgált berendezések típusa, műszaki adatai 
EOV vagy WGS koordináták: X: 287661 Y: 657203 Z: 232 

Állomás szám: NO34567_Rétság 

Helyrajzi szám: - 

Antennák irányszöge (o): 35 110 255 

Sugárzók frekvenciája (MHz): LTE-1800 

Antennák magassága (m): +28,5 

Antennák típusa: K742215 

Antennák nyeresége (dBi): 17,7 

RF telj. az ant. bemeneten (W): 20 

EIRP (W): 1177,69 (60,71 dBm) 
 

Számolt elektromágneses expozíciók a fő sugárzási irányokban* 
(LTE-1800) 

 Irányszög (o) 35 110 255 

Távolság 
(m)  Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
1 93,7 188,0 93,7 188,0 93,7 188,0 

2 23,4 94,0 23,4 94,0 23,4 94,0 

5 3,75 37,59 3,75 37,59 3,75 37,59 

10 0,937 18,80 0,937 18,80 0,937 18,80 

20 0,234 9,40 0,234 9,40 0,234 9,40 

30 0,104 6,27 0,104 6,27 0,104 6,27 

50 0,037 3,759 0,037 3,759 0,037 3,759 

* Irányszögenként összesített érték, a 63/2004(VII.26.) ESzCsM. rendelet 2. számú mellékletében szereplő előírás szerint. 

Számolt elektromágneses expozíciók a fő sugárzási síkra merőlegesen _ lefele* 
(LTE-1800) 

 Irányszög (o) 35 110 255 

Távolság 
(m)  Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
Telj.sűrűség 

(W/m2) 
Térerősség 

(V/m) 
1 0,94 18,80 0,94 18,80 0,94 18,80 

2 0,23 9,40 0,23 9,40 0,23 9,40 

5 0,04 3,76 0,04 3,76 0,04 3,76 

* A 63/2004(VII.26.) ESzCsM. rendelet 2. számú mellékletében szereplő előírás szerint - vertikális 60o 
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Értékelés: 

 
A 63/2004(VII.26.) ESzCsM. rendelet alapján a lakossági vonatkoztatási határérték: 

Frekvencia (f) - [MHz]: 1800 

Teljesítménysűrűség (S) - [W/m2]: 9,0 

Teljesítménysűrűség (S) - [µW/cm2]: 900,0 

Elektromos térerősség (E) - [V/m]: 58,3 

 
A 63/2004(VII.26.) ESzCsM rendelet lakosságra előírt alapkorlátait a vonatkoztatási határértékek 

közül a levegőben mérhető teljesítménysűrűség határozza meg. 
Megállapítható, hogy a számított pontokon általában (az 1 - 2 m-es távolság kivételével) az 

elektromágneses teljesítménysűrűség nem haladja meg a 63/2004(VII.26.) ESzCsM rendeletben 
előírt vonatkoztatási határértékeket. Ennek alapján a rendeletben előírt alapkorlátok is teljesülnek. 

 
A 63/2004(VII.26.) ESzCsM rendelet előírásai figyelembevételével a biztonsági távolság 

Frekvencia (f) - [MHz]: LTE-1800 

Fősugárzási irány (o): 35 110 255 

Biztonsági távolság a fősugárzási irányban - [m]: 4,13 4,13 4,13 

Biztonsági távolság lefele - [m]: 0,41 0,41 0,41 

Megállapítható, hogy a 63/2004 (VII. 26.) ESzCsM rendeletben előírt vonatkoztatási határérték 

 80o-265o-340o nál: ~ 5 m, ill. ~ 1 m 

távolságokon teljesül, az ezen kívüli terület a rendelet alapján biztonságosnak tekinthető. 

Antennákközti aggregációból származó expozíciónövekedés nem várható. 

A számítások a fő sugárzási irányra vonatkozóan érvényesek. A tartószerkezet árnyékoló 
hatása és az antennák irányítottsága miatt a felszerelt antennák sugárzása az antennák melletti, 
alatti és mögötti térben az egészségügyi rendeletben meghatározott előírásoknak megfelel ezért 
egészségkárosító hatása nincs, egyéb esetben a fent említett biztonsági távolság betartandó! 

A sugárzási irányokba eső ingatlanok expozíciós terhelése a horizontális és a vertikális 
távolságokat figyelembe véve, jelentéktelen. 

 
Budapest, 2018.03.10. 
 
 
 
 ____________________ ____________________ 
 Dr. Vecseri Miklós  Tekula Gábor 
 laboratóriumvezető vizsgáló mérnök 



 

EMF–LAB Műszaki Kft. 
H-1112 Budapest, Repülőtéri út 2. 

Tel: (36-1) 325-5372 
Fax: (36-1) 325-5372 

Internet: www.emf-lab.hu 
E-mail: emf@emf-lab.hu 

Fővárosi Cégbíróság: Cg. 01-09-887429 

EMF 
Laboratórium 

2018/T/0006/01 

3/3 

M E L L É K L E T  

 

 

 






	onk1805-01
	onk1805-02
	onk1805-03
	onk1805-04
	onk1805-05
	onk1805-06
	onk1805-07
	onk1805-08
	onk1805-09
	onk1805-10
	onk1805-11
	onk1805-12
	onk1805-13
	onk1805-14
	onk1805-15
	onk1805-16
	onk1805-17
	onk1805-18
	onk1805-19
	onk1805-20
	onk1805-21
	onk1805-22
	onk1805-23
	onk1805-24
	onk1805-25
	onk1805-26
	onk1805-28
	onk1805-30



