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6. számú 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Rétság Város Önkormányzatának hivatalos helyiségében 2018. 04. 27. napon 
16.00 órától megtartott Képviselő-testületi ülésen. 

 

Jelen vannak:    Heged űs Ferenc                                       polgármester 

Mezőfi Zoltán                                            alpolgármester 

Jávorka János                                          képviselő 

Dr. Katona Ern ő                                        képviselő 

Kotroczó Balázs                                       képviselő 

Dr. Szájbely Ern ő                                      képviselő 

Varga Dávid Géza                                     képviselő 

Dr. Varga Tibor                                          jegyző 

Fodor Rita Mária                                       jegyző általános helyettese 

Kelemen Ágnes                                         művelődésszervező 

Majnik Tamás                                            RTV munkatárs 

Girasek Károly                                           PVB tag 

Belovai Róbert                                           rendőrkapitány 

1 fő érdekl ődő 

Busainé Terman Viktória                          jegyzőkönyvvezető 

 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket és a 
tv nézőket.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 jelenlévő taggal határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kotroczó Balázs és Mezőfi Zoltán urakat. Aki ezzel 
egyetért, kérem szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket. 
Az elmúlt két bizottsági ülés óta eltelt idő alatt van-e valakinek változtatási javaslata a 
napirenddel kapcsolatban? A mostani Képviselő-testületi ülésünk előtt megtartott soron kívüli 
Bizottsági ülésen tárgyalt előterjesztést javaslom felvenni a napirendek közé. Aki ezzel 
egyetért, kérem szavazzon! 
Megállapítom, hogy a Testület 7 egyöntetű igen szavazattal egyetért az új napirend 
felvételével.  
Most pedig, kérem szavazzon, aki az így módosított napirendi pontok tárgyalásával egyetért! 
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Megállapítom, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen 
szavazattal egyetért a következő sorrendű napirendi pontok tárgyalásával: 
 
 

1.) Rétsági Rend őrkapitányság beszámolója 
                             Előterjesztő: Belovai Róbert rendőrkapitány 
 

2.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
                            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
                       3.) Kommunális gép közbeszer zésére érkezett árajánlatok elbírálása 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                       4.) Csatornabekötés tervezés ének és engedélyezési eljárásnak    
                            szükségessége 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                       5.) Árajánlat elfogadása a r avatalozónál vél ő lapburkolatok felújítására 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                       6.) Telekalakítás megrendelé se 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

           7.) 2018. évi karbantartási és felújítás i terv elfogadása 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

                       8.) Árajánlatkérés nyilvános ság biztosítására 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

                       9.) Beszerzési szabályzat jó váhagyása 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                     10.) Mikszáth utcai önkormányz ati tulajdonú „faház” használati jogának 
                            visszavétele a Rétsági Városi Sport Egyesülett ől II. 

     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

          11.) Felvonó m űszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatra vállalkoz ási  
                szerződés jóváhagyása 

     Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

         12.) Megbízási szerz ődés megkötésének engedélyezése 
                Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
 

                     13.) Beszámoló a Városüzemelte tési Csoport 2017. évi munkájáról 
                            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
                     14.) Sport és civil szervezete k pályázatainak elbírálása 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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                     15.) Közművelődési érdekeltségnövel ő támogatás pályázat 
                            Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
    
                     16.) Szerződéskötések I. 
                            Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
                     17.) Szerződéskötések II. 
                             Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
                     18.) Templom utca 11. szám ala tti önkormányzati ingatlannal kapcsolatos 
                            kérelmek 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                     19.) Havay Lászlóné kérelme 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                      20.) Dr. Horváth Zoltán kérel me 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                      21.) Iacobovici Zsuzsanna kér elme 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                      22.) Speed Rally Team Sporteg yesület kérelme 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                      23.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2017. évi beszámolója 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                      24.) Tájékoztató követelések állományáról 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                      25.) TKM kérelmek 
                             Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
                     26.) Regisztráció ingyenes WIF I–hozzáférési pontok létesítésére 
                            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
                     27.) Beszámoló a testület lejá rt határidej ű határozatainak végrehajtásáról 
                            és az átruházott hatásk örben hozott döntésekr ől 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                    28.) Tájékoztató a két testület i ülés közötti id őszakban az önkormányzat  
                            érdekében végzett polgá rmesteri munkáról (szóbeli el őterjesztés) 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
                    29.) „Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatására” kiírt pályázaton  
                           történ ő indulás lehet ősége 
                           Előterjesztő: 
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                    30.) Egyebek 
 
 
 

1.) Rétsági Rend őrkapitányság beszámolója 
                                        Előterjesztő: Belovai Róbert rendőrkapitány  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Parancsolj, Elnök Úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Köszönöm szépen! 
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 2018. 04. 24-én tartotta meg ülését, ahol 6 
jelenlévő bizottsági taggal végig határozatképes volt.  
A Rendőrségről szóló törvény alapján a Rendőrkapitány úr elkészítette a Rétsági 
Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját. Elég részletes és hosszú 
anyagot kaptunk.  
Kapitány úr leírta, hogy elsődleges feladatuk az illetékességi terület lakosságának szubjektív 
közbiztonságérzetének, a közterületek rendjének javítása és a bűnözés visszaszorítása.  
Leírja, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság részére rendelkezésre állnak azon technikai és 
személyi feltételek, amelyek szakmai feladatok kívánt szinten történő végrehajtását 
biztosítják. 
Szól a bűnügyi helyzet alakulásáról.  
Megnyugtató az, hogy a Rendőrkapitányság az illetékességi területén rablás bűncselekmény 
elkövetése miatt nem folytatott eljárást a tavalyi évben.  
Szintén kiemelendő, hogy 2017-ben a Kapitányság illetékességi területén emberölés nem 
történt.  
A „Bűnüldözési munka eredményessége” című fejezetben tér ki a nyomozáseredményességi 
mutatók alakulására. A Rétsági Rendőrkapitányság hosszú évek óta megnyugtatóan jó 
eredményeket ér el ezen a téren. Az összes bűncselekményt figyelembe véve 78,7 % a 
nyomozáseredményességi mutató 2017-ben, ami a megyében is kiemelkedő.  
A közlekedésbiztonsági helyzetről annyit ír Kapitány úr, hogy az erdős területeknél az 
átvonuló vadak jelentenek problémát, illetve, hogy megnövekedett a kátyúkárral kapcsolatos 
bejelentések száma.  
A bizottsági ülésen megjelent Belovai Róbert Rendőrkapitány úr, és az anyaghoz 
kiegészítésképpen annyit mondott el, hogy az anyag tartalmazza mindazt, amit a 
Rendőrkapitányság elért. A lakosság biztonságban érezheti magát. Jó eredményeket értek el 
azokban az ügyekben, amelyek a lakosságot leginkább irritáló bűncselekmények 
kategóriájába tartoznak.  
Közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2 halálos baleset történt a tavalyi évben. Az 
egyik a Lókos hídnál egy motoros baleset, illetve Bánk és Romhány között egy kerékpárost 
ütött el egy autós.   
A legtöbb gondot továbbra is a gyorshajtás okozza számukra.  
Külön kiemelte és megköszönte a Polgárőrség munkáját, különösen a gyalogátkelőhelynél 
az iskolás gyermekek átkelésének biztosítását a reggeli órákban. Hosszú idő óta ezen a 
helyen a legkisebb baleset sem fordult elő. 
Befejezésképp annyit mondott, hogy büszke arra, hogy itt, ezekkel a kollégákkal dolgozhat.  
Hozzászólásként elhangzott, hogy részletes és eredményes munkáról szól a beszámoló. A 
hozzászóló több olyan rendezvényen is részt vett, ahol a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitány, 
illetve a helyettese értékelte a kapitányságok munkáját. Minden alkalommal kiemelkedőre 
értékelték a Rétsági Rendőrkapitányság munkáját.  
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Másik hozzászólásban elhangzott, hogy a Rendőrség részéről minden évben tartanak 
vagyonvédelmi előadásokat. Ezek színvonalas előadások.  
A Bizottság megköszönte a Kapitányság munkáját. Kapitány úr pedig az elismerő szavakat 
köszönte, és elmondta, hogy tolmácsolja azokat a kollégái felé.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a határozati javaslatot. 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
 
Jávorka János  képviselő: Hosszú-hosszú évek óta a Rétsági Rendőrkapitányság munkája 
pozitív tendenciát mutat. 
Köszönöm munkájukat, és további jó munkát kívánok! 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Köszöntöm Belovai Róbert Rendőrkapitány urat. Szeretnél 
hozzászólni? 
 
Belovai Róbert  rendőrkapitány: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület! 
Kötelezettségen túl megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és ezt a beszámolót 
előterjeszthettem. Elnök úr összefoglalta a beszámoló tartalmát. 
Szeretném megköszönni Rétság Város Önkormányzatának és Képviselő-testületének a 
támogatást. A lakosságnak szintén. Nagyon sok esetben segítenek. A Polgárőrséget sem 
hagyom ki. Természetesen nem csak a gyalogátkelőhelynél, hanem a rendezvények 
biztosítása során is rengeteg segítséget nyújtottak. Ugyanez a városra és a Képviselő-
testületre is elmondható.  
Ezen a fórumon is szeretném megköszönni a kollégáimnak a munkáját. Valóban jó 
eredményt értünk el. Azon dolgozunk, hogy a jövőben is hasonlóan eredményes legyen a 
munkánk, és hasonló elismerő szavakat halljunk.  
A közbiztonság össztársadalmi termék. A lakosság, az önkormányzat, a civil szervezetek és 
a rendőrség közös terméke. Mindahányan jól tettük a dolgunkat.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Jól összefogott, érthető, világos beszámolót tartunk a 
kezünkben.  
A Nógrád Megyei Főkapitány úr beszámolójában külön is megdicsérte a Rétsági 
Rendőrkapitányság munkáját. Az ő beszámolója is jól áttekinthető, laikusok számára is 
érthető beszámoló volt. Ott nagyon megütötte egy fogalom a fülemet, azóta le vagyok 
nyűgözve ettől.  
Az igazoltatási kultúra folyamatos fejlesztését én nagyon támogatom, hiszen a lakosság 
leginkább ott találkozik a rendőrséggel.  
Jó egészséget, sok sikert kívánok a továbbiakban is.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A magam nevében el kell mondanom, hogy a 
polgármesternek és a képviselő-testületnek az emberek biztonsága az egyik legfontosabb 
feladata. Azt hiszem, ez Rétságon megvan. Országos viszonylatban is előkelő helyen 
állhatunk. Én nyugodtan teszem le a fejem, mert tudom, hogy a rétsági emberek 
biztonságban vannak.  
Ehhez kívánok Kapitány úrnak és kollégáinak jó erőt, egészséget! 
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

58/2018.(IV.24.) KT határozat:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Rétsági 
Rendőrkapitányság 2017. évi 
tevékenységéről készített beszámolót. 

 

A Képviselő-testület a beszámolót 
elfogadja. 2018. évre eredményes 
munkát kíván a kapitányság valamennyi 
dolgozójának. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Belovai Róbert rendőrkapitány elhagyja a termet 16. 16 órakor. 
 
  
 
                                   2.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 
                                        Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Közbeszerzési törvény előírja, hogy a költségvetési év 
elején közbeszerzési tervet kell készíteni.  
Április hónapban tisztázódtak a Zöld város pályázat részletei, illetve februárban döntött a 
Testület egy új kommunális gép megvásárlásáról, közbeszerzési eljárás megindításáról.  
A terv év közben természetesen módosítható. 
A bizottsági üléssel a táblázatban szereplő időpontok közül 2 módosult, és így a határozati 
javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

59/2018.(IV.24.) KT határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az önkormányzat 
2018.évi közbeszerzési 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 

Rétság Város Önkormányzata 

2018. évi Közbeszerzési terv 

 

 

A közbeszerzés tárgya  
Irányadó  

eljárásrend 

Tervezett eljárás 

típusa 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy 

sor került-e az 

adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

az eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy a 

szerződés 

időtartama 

I. Árubeszerzés 

 1 
Kommunális 

gépjármű  

Kbt. Harmadik 

Rész 

(nemzeti rezsim) 

Kbt. 113.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. május 2018. 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 
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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. 

 

 

                       3.) Kommunális gép közbeszer zésére érkezett árajánlatok elbírálása 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Amikor a költségvetést elfogadtuk, akkor döntöttünk arról, 
hogy egy közepes méretű, jó minőségű kommunális gépet próbálunk beszerezni a város 
számára. Ezzel szeretnénk bővíteni az önkormányzat járműparkját. Ez egy többfunkciós gép, 
mely az ára miatt közbeszerzés köteles. Árajánlatot kértünk közbeszerzési szakértőktől. 3 
válasz érkezett a megkeresésekre. A Bizottság a legkedvezőbb árú, Márkus és Társai Kft 
ajánlatát javasolja elfogadni 6 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Itt szeretnék elnézést kérni a város lakóitól, amiért a fűvágás nem a megszokott tempóban 
zajlik. Köztudomású, hogy a közfoglalkoztatotti létszám csökkent, és a közmunkások ereje is 
fogy. Pillanatnyilag a Május 1-ei ünnepségre készülünk, ezért van elmaradás a város 
fűnyírásában. Ígérjük, hogy be fogjuk pótolni a jövő héten. Pontosan ezért terjedt ki a 
Testület figyelme a technika bővítésére.  
Aki elfogadja a határozatot, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

60/2018.(IV.24.) KT határozat:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a kommunális gép 
közbeszerzésére érkezett árajánlatok 
elbírálásáról készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület Márkus és Társai 
Kft. árajánlatát fogadja el. A határozat 
mellékletét 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  

 

 

M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D 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: 
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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, 

- 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: 
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- 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 
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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 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. 
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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.  

 

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 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                  6/2018(IV. 25.) sz jegyzőkönyv 

 14 
 

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 

 
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 
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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 

 

 
 

 
                                    4.) Csatornabek ötés tervezésének és engedélyezési eljárásnak    
                                         szükségess ége 
                                         Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Zrínyi utcai volt tűzoltó szertár lebontása után kapta meg az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Laktanya utca 9. szám alatti épületet tűzoltó szertár céljára 
történő használatra. Az egyesület tagjai társadalmi munkában alakították ki a megfelelő 
helyet maguknak. Ezt követően egy ismételt felújítás történt, mikor a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ide helyezte a katasztrófavédelmi tűzoltó őrsöt. Az 
önkormányzat tulajdona az épület, de ezt az önkormányzat soha nem használta. 2018. 
márciusában ellenőrzést tartott a helyszínen a DMRV, és megállapítást nyert, hogy a 
szennyvíz csatorna szabálytalanul lett bekötve, engedélyeztetés nélkül. Ez már 9 – 10 éve 
történt, bizonyítani nehéz lenne, hogy ki követte el a szabálytalanságot. A DMRV 5 évre 
visszamenőleg kiszámlázza a csatornadíjat, amit a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság fog kiegyenlíteni. Nekünk az a feladatunk, hogy a csatornabekötést és az 
engedélyezési munkákat elvégezzük. Az előterjesztés javasolja Valent Józsefet felkérni.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kérem szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

61/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Laktanya u. 9. 
szám alatt található 356/59 helyrajzi 
számú ingatlan csatornabekötés 
tervezésének engedélyezési eljárásának 
szükségességéről készített 
előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület Valent József 
tervezőtől kívánja a rákötéshez 
szükséges terveket megrendelni. A 
Képviselő-testület felkéri Valent József 
tervezőt az engedélyeztetési eljárás 
lefolytatására. 

 

A tervezői munka többletköltségét a 
Képviselő-testület a 2018. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
A többletelőirányzat átvezetésére a 
költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni.  

 

Határidő: 2018. május 11., majd szöveg 
szerint 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

                       5.) Árajánlat elfogadása a ravatalozónál vél ő lapburkolatok  
                            felújítására 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A köztemetőben a ravatalozó lépcsőjén található járólapok 
felújításra szorultak. Árajánlat lett kérve a Movens Kft-től. A munkát elvégezték.  
A bizottsági ülésen felmerült, hogy garanciás-e még ez a kivitelezés, de kiderült, hogy nem 
az. Tavaly télen fagyott fel a lépcső, ami tető nélküli részen van. Vagy fagymentesítést 
kellene minden évben végezni, vagy valamilyen fedelet fölé tenni. Tehát nem kivitelezési 
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hiba okozta a meghibásodást. Az árajánlat korrekt, majdnem önköltséges ár. Esztétikai okok 
és a balesetveszély elhárítása miatt is fontos volt elvégezni a munkát.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Jávorka János  képviselő: Megköszönöm Kramlik Károlynak a munkát. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Magam nevében is köszönöm a munkát Kramlik Károlynak, 
amit az önkormányzatnak tesz.  
Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

62/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a ravatalozónál 
lévő lapburkolatok felújítására érkezett 
árajánlat elfogadásáról  készített 
előterjesztést. 

A Képviselő-testület a Movens Kft. 
89.576 Ft + 24.186 Ft áfa, összesen 
113.762 Ft-os árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a munka megrendelésére. 

A 2018. évi költségvetés soron 
következő módosításakor a 
munkavégzés költségeinek átvezetésére 
javaslatot kell tenni.   

 

Határidő: 2018. május 11., majd szöveg 
szerint 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
                       6.) Telekalakítás megrendelé se 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Zöld város pályázat végrehajtása kapcsán alakult ki ez a 
telekalakítási feladat. A két magántulajdonban lévő faház megvásárlása megtörtént, a 
faházak még nem kerültek lebontásra. Az épületek külön helyrajzi számon voltak, ezért 
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szükséges ezeket bevonni a piac helyrajzi száma alá. A munkát Dombai Gábor földmérőtől 
kell megrendelni, és minél előbb el kell végezni a telekalakítást.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy az épületeket minél előbb el kell 
bontani. Kiderült, hogy az áramlekötéssel volt egy kis gond. Ennek a megtörténte után nem 
lesz akadálya a bontásnak.  
A Bizottság a határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ma is hívtam az egyik volt tulajdonost. Ő érdeklődött, mikor 
bonthat. Sajnos az ÉMÁSZ csak akkor tudja megszüntetni az áramot, ha a papírmunka 
rendben van. Az órák le lettek bontva, de a kábelben még ott az áram.  
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

63/2018.(IV.24.) KT határozat:  

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 
megrendelje. 

 

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  

 
           7.) 2018. évi karbantartási és felújítás i terv elfogadása 

     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Benyújtásra került a város 2018 évi karbantartási és felújítási 
terve. Meglehetősen sok feladatot tartalmaz. Tartalmazza mindazokat a magánjellegű 
kéréseket, amelyek az elmúlt időszakban kerültek a Képviselő-testület elé. Mellékelve van az 
óvoda karbantartási terve, illetve tartalmazza még az anyag az Extrém Légisport Egylet 
kérelmét is, amely az általuk bérelt hangár beázásáról szól. 
A bizottsági ülésen részletesen és egyenként végigmentünk az egyes feladatokon. A 
kiegészítő javaslatok is bekerültek a tervbe, ezzel kb. duplájára nőtt az elvégzendő feladatok 
száma.  
A bizottsági vitában felmerült a padok megvásárlásáról szóló tavalyi döntés elvégzésének 
elmaradása. 
Nem mennék végig egyenként, vannak olyan feladatok, amelyben meg kell határozni a 
műszaki paramétereket, költségeket, feladatokat, és utána kell visszahozni a Képviselő-
testület elé.  
Összességében nagy valószínűséggel a tervek jelentős része közbeszerzésköteles lesz.  
Elhangzott, hogy a feladatokat több csoportra kell majd osztani, és így kell majd a 
feladatokat meghatározni. Igénybe kell venni ezeknél egy műszaki szakértőt, aki ezeket a 
tervezői- és műszaki költségvetéseket meg tudja fogalmazni. Javaslatként elhangzott Kovács 
Miklós neve a Kovaterv Kft-től, hiszen ő már elég hosszú ideje végzi ezeket a feladatokat a 
városban. 
A hangár beázásával kapcsoltban elhangzott, hogy kb. 6.000.000. Ft lenne a tető 
rendbetétele. Ennyit nem biztos, hogy akar az önkormányzat költeni arra a rossz állapotú 
épületre. El kell döntenie a bérlőnek, hogy akarja-e továbbra is bérelni az épületet, vagy 
felbontja a szerződést.  
A következő hozzászóló elmondta, hogy ez egy nagyon részletes terv. Elhangzott, hogy sok 
mindent bele lehet írni a tervbe, kérdés, hogy mi valósul meg belőle. Az előző évben is több 
minden volt megtervezve. Itt utalt a Mikszáth és Takarék utcai járdára, ami már tavaly is 
szerepelt a tervben, és a szükséglakás felújításra. Elmondta, hogy ezek végrehajtásáért a 
polgármester a felelős, ezek nem kerültek végrehajtásra.  
Voltak még pótkívánságok, amelyek ugyan nem kerültek be a tervbe, de el lehet gondolkodni 
rajtuk. Ilyenek például a KRESZ parkban lámpák elhelyezése, illetve az Iskola tér és Rákóczi 
út korábban elkészült járda mellé lámpa elhelyezése.  
További észrevétel volt a 2. számú út városon átvezető tragikus állapota, bár ez nem tartozik 
a karbantartási tervhez. Kérte a hozzászóló a Polgármester urat, hogy intézkedjen.  
A feladatok elvégzése előtt az ott lakókkal, a kérelmezőkkel egyeztetni kell. 
Végül a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Karbantartási tervet a 
Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény?  
Elhangzott, hogy én vagyok a felelős a járdaépítésért és a lakásfelújításért. Kikérem 
magamnak, én azt csinálom, amit a Bizottság kiad, én nem vagyok felelős.  
Ferencsik Csilla kérelme ki lett adva a geodétának, nem történt meg a kimérés.  
Amit rám osztanak, azt megcsináltatom. Lakásfelújításról szó sem volt. Arra a lakásra ma 
Rendőrség igényt tart, a Testület úgy döntött, hogy nem újíttatjuk fel.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A tavalyi tervben benne volt a napközi konyha udvarán lévő 
szükséglakás felújítása, arról beszéltem. Természetesen a terv végrehajtásáért a 
polgármester a felelős.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e még valakinek hozzáfűzni valója? 
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A Penta Kft-nek már szóltam, hogy nézzék meg a Kossuth utca-Rákóczi út kereszteződését, 
mert garanciálisan ki kell javítani az úttestet.  
A járdavégek akadálymentesítését tavaly megbeszéltem a kivitelezővel, valaki leállította, 
hogy az már nem fér bele, rendelje meg a polgármester. 
A kátyúzásokkal kapcsolatos észrevételeket szívesen várjuk a lakosságtól.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Nagyon fontos, hogy az ott lakókkal egyeztetni kell.  
A járdavégek akadálymentesítésénél azt mondtad, hogy neked megígérték, hogy 
megcsinálják. Az egy közbeszerzési eljárással lezajlott beruházás volt, ahol nagyon ki volt 
centizve az összeghatár. Te egyeztettél az itteni munkák vezetőjével, de nem ő az 
ügyvezető igazgató, aki dönt. Elvitte a pénzt a MÉH telep előtti bontás, majd az ott elvégzett 
munkák. Ez volt az oka annak, hogy az akadálymentesítés már nem fért bele a költségekbe. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Először is megköszönném a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottságnak a terv összeállítását, és hogy nem lett belőle kihúzva sok minden. Ne 
vezessünk félre senkit. Van jónéhány pont, ami a lakók kérésére került a tervbe, fontos, hogy 
egyeztessünk az ott lakókkal.  
Szerintem ez jó program, bár néhány eleme biztos szerepelni fog jövőre is. Felöleli azokat a 
területeket, ahol ég a ház teteje. Mivel jelentős része közbeszerzés lesz, azt mindenképpen 
vissza kell hozni a Testület elé, ami lassítja a végrehajtást.  
 
Girasek Károly  bizottsági tag: Elhangzott, hogy az előző évi tervben meghatározott dolgok 
közül néhány nem lett végrehajtva. Egy része bekerült ide, de nem minden. A lakossági 
fórumon is elhangzott az Orgona közben egy garázs elárasztása, nemcsak, hogy 
végrehajtva nem lett, a tervbe sem került bele. Elhangzott a Mikszáth út – Orgona köznél 
lévő épület pincéjének elárasztása. Az a határozat érvényben van, végrehajtandó akkor is, 
ha az idei tervben nem szerepel.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Az Orgona köz meg van rendelve, csak nem jutottak oda, a 
szintek nincsenek még kijelölve.  
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

64/2018.(IV.24.) KT határozat:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a város 2018. évi 
karbantartási és felújítási tervéről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az alábbi munkákat, 
az alábbi feltételekkel kívánja 2018. 
évben elvégeztetni: 
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- A Nyárfa u. 5-8. szám előtti 
ingatlanon lépcsők 
karbantartása, lépcsőfeljárók 
építése, szemétkonténerek 
elhelyezését biztosító területek 
kialakítása. 

Előkészítés : a tervezőtől 
műszaki vázlattervet és 
költségbecslést kell kérni. 

 
- A Rákóczi út páratlan oldalán, a 

volt buszmegállónál a járdáról 
való vízelvezetés megoldása.  

Kivitelezés : saját 
kivitelezésben. 

 
- Kossuth utca Rákóczi út 

torkolatánál az úttest felújítása. 
Előkészítés :  a 
kivitelezést végző Penta 
Kft. felé jelezni kell a 
garanciális javítás igényét.  
 

- Járdavégek akadálymentesítése 
a Kossuth utca és a Rákóczi út 
kereszteződésénél, a Zrinyi utca 
és Rákóczi út 
kereszteződésénél, a Rákóczi 
úton a közlekedési lámpánál. 

                  Előkészítés:  a tervezőtől 
műszaki vázlattervet és 
költségbecslést kell kérni. 
                    
- Zrínyi utca – Piactér 

kereszteződésénél a magas 
járdaszegély kiváltása. 

                  Előkészítés : a tervezőtől 
műszaki vázlattervet és 
költségbecslést kell kérni. 
 
- Mező utcában járdaépítés. 

Előkészítés : a tervezőtől 
műszaki vázlattervet és 
költségbecslést kell kérni. 

 
- Szőlő utca végén lévő forduló 

felújítása. 
Előkészítés : 

közmunkaprogram keretében a 
terület kitakarítása. 
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- Takarék utca mindkét oldalán 

vízelvezetés biztosítása. 
Előkészítés : ároktisztítás, 
takarítás szükséges, majd 
a tervezőtől műszaki 
vázlattervet, és 
költségbecslést kell kérni. 

- 32 hektáros területünkön 
szemételtakarítás, 
gazmentesítés, 

Előkészítés : a 
gazmentesítésre árajánlatok 
bekérése. 

 
- Takarék utca mögötti 

garázsokhoz útépítés. 
Előkészítés : a tulajdonos 
személyének tisztázása. 
Amennyiben 
önkormányzati tulajdon, 
saját kivitelezésben zúzott 
köves javítás. 
 

- Bem utcában közvilágítás 
kiépítése, Bem utca kátyúzása. 

Előkészítés : a lakókkal 
egyeztetni szükséges. 

 
- Sportkombinátban futópálya 

felújítása,  
Előkészítés : a tervezőtől 

műszaki vázlattervet és 
költségbecslést kell kérni. 

 
- Rákóczi út 32. számú épület 

csatornájának javítása, 
homlokzatának javítása.  

Előkészítés : a tervezőtől 
műszaki felmérést és 
költségbecslést kell kérni. 

 
- Templom utcai volt fizikoterápia 

épületén külső-belső javítási 
munkák, vakolatpótlások. 

Előkészítés : a tervezőtől 
műszaki felmérést és 
költségbecslést kell kérni. 

 
- a Petőfi utcai járda felújítása.  
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Előkészítés : a tervezőtől 
műszaki vázlattervet és 
költségbecslést kell kérni. 

 
- Nógrádi u. és Jókai u. közötti 

közön járdalapok lerakása.  
Kivitelezés : saját 

kivitelezésben. 
 

- Orgona közben parkolók 
kialakítása. 

Előkészítés : tervező 
bevonásával meg kell 
vizsgálni a kialakítás 
lehetőségeit. 

 
- Szükséges kátyúzások a város 

teljes úthálózatán. 
Előkészítés : a tervező 

bevonásával felmérést és 
költségbecslést kell   

készíteni. 
 

- A Petőfi és a Radnóti utcákat 
összekötő, a sportkombináton 
keresztül vezető út rendbetétele. 

Előkészítés : a tervező 
bevonásával felmérést és 
költségbecslést kell   

készíteni. 
 

- Mező utcában az útpadkák 
rendezése. 

Előkészítés : a tervező 
bevonásával felmérést és 
költségbecslést kell  

készíteni. 
 

- Rákóczi út 34. előtti járdánál a 
sérült korlátelemek kijavítása, a 
Rákóczi út 34-től a korlát folytatása 
addig, ameddig a beton árok 
közvetlen a járda mellett van. 

Előkészítés : a tervezőtől 
műszaki vázlattervet és 
költségbecslést kell kérni.  

 
- Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti 
járda javítása, parkoló felújítása. 
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Előkészítés:   A munkák 
megrendelése előtt a lakókkal 
egyeztetni szükséges. 

 
- Rákóczi út 53-59. szám előtti 
közterület (parkoló) javítása. 

Előkészítés:   A munkák 
megrendelése előtt a lakókkal 
egyeztetni szükséges. 

 
- Temető előtt parkoló kialakítása. 

Kivitelezés : saját 
kivitelezésben, zúzott kővel. 

 
- A temető középső feljárójánál 
lévő járda meghosszabbítása a 
kapuig. 

                   Kivitelezés : járdalapok 
lerakásával, saját kivitelezésben. 
 

- Templom utca kátyúzása,  
Előkészítés : árajánlatokat 

kell bekérni a lehetséges 
műszaki megoldásokra 
(kátyúzás vagy 
aszfaltozás). 

 
- Orgona közben a vízelvezető 
árok javítása. 

Kivitelezés : a 
Városüzemeltetési Csoport 
fejezze be a megkezdett munkát. 

 
- Rákóczi út 34. szám alatt lévő 
Család- és Gyermekjóléti 
Központhoz a Petőfi utcai 
parkolóból vezető járda felújítása. 

Előkészítés : tervező 
bevonásával felmérést és 
költségbecslést kell készíteni. 

 
- Takarék út és a Mikszáth utca 
közötti járda javítása. 

Előkészítés : a tervezőtől 
műszaki javaslatot és 
költségbecslést kell kérni. 
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- Fény Adó Kft-nél parkoló 
kialakítása a tulajdonossal 
közösen.  

Előkészítés : A 
tulajdonossal és a tervezővel 
egyeztetni szükséges. 

 
- Kisparkolóban a Zrínyi utca és a 

patak felöli oldalon kiemelt 
szegélykő építése. 

Előkészítés:  a tervezőtől 
műszaki vázlattervet és 
költségbecslést kell kérni. 

 
- Rákóczi út 1-5-ig levő házak előtt 

járda kialakítása. 
Kivitelezés: járdalapokkal 

saját kivitelezésben. 
 

-  Petőfi u. Nógrádi u. között járda 
felújítása. 

Kivitelezés: saját 
kivitelezésben, járdalapokkal. 

 
- Önkormányzati szükséglakás 

felújítása. 
Előkészítés: a tervezőtől 

a szükséges terveket és 
költségbecslést kell kérni.  

 
- Térfigyelő kamerarendszer 

bővítése. 
Előkészítés:  a 

szükséges helyszínek kijelölése 
után költségbecslés kérése a  

kamerákat telepítő 
vállalkozótól. 

 
 
A tervezői felmérésekre árajánlatot és 
szerződés-tervezetet kell kérni a 
KOVATERV Kft-től. A Városüzemeltetési 
Csoport feladatkörébe utalt munkarészek 
elvégzésére a Városgondnoktól 
költségvetést és ütemtervet kell kérni. 

 
 
Határidő:  

- árajánlat bekérésre 2018. május 
11. 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                  6/2018(IV. 25.) sz jegyzőkönyv 

 26 
 

- költségbecslés és ütemterv 
készítésére 2018. június 18. 

- kivitelezésre 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

 

 

 
 

                       8.) Árajánlatkérés nyilvános ság biztosítására 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Zöld város pályázat végrehajtásához szükséges a 
nyilvánosság biztosítása. A projektmenedzser tájékoztatása szerint 3 árajánlatot kell bekérni. 
Kommunikációs tervet kell készíteni, sajtóközleményt kell adni, honlapon meg kell jelennie, 
táblákat kell kihelyezni, fotódokumentációt kell készíteni, majd a megvalósulás után el kell 
helyezni egy táblát a helyszínen a nyilvánosság biztosításához.  
A bizottsági ülésen 6 cég lett a határozati javaslatban megfogalmazva, akiktől árajánlatot 
kérünk ennek a feladatnak az elvégzésére.  
A határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja elfogadásra.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

65/2018.(IV.24.) KT határozat:  

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.) Gödöllői Innovációs Központ és Kft., 
2100 Gödöllő, Remsey krt. 25. 

2.) N & S Kft. 1117 Budapest, Bogdánfy 
u. 7. B lépcsőház 8. em. 32. 
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3.) HIC Salta Kft. 1113 Budapest, Kárpát 
u. 58. II. em. 5. 

4.) Ipoly Média Kft., 2660 
Balassagyarmat, Nádor út 19. 

5.) Nova-Color Plusz Bt. 2660 
Balassagyarmat, Madách liget 18. IV. 
em. 4. 

6.) Ipoly-Völgyi Közösségi Televíziósok 
Egyesülete 2660 Balassagyarmat, 
Rákóczi út 50. 

A pályázatokat 2018. május 17-ig, 12 
óráig zárt borítékban kell benyújtani. A 
pályázatok felbontása a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság ülésén 
történik. 

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

S Z Ü N E T 16. 58 órától 17. 16 óráig 
 
 

 
                       9.) Beszerzési szabályzat jó váhagyása 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Kormányrendelet tartalmazza a közbeszerzési értékhatár 
alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokat. Ilyen 
szabályzattal eddig az Önkormányzat nem rendelkezett.  
A bizottsági ülésen néhány pontosítás, kiegészítés történt a szabályzatban. Volt egy olyan 
vita is, hogy ez a szabályzat kiterjeszthető-e a nemzetiségi önkormányzatokra is. Jegyző úr 
elmondta, hogy szerinte az nem lenne szabályos, mert nem határozhatunk meg nekik 
szabályokat. Dönthetnek úgy, hogy magukra nézve kötelezően elfogadják, de ez az ő 
döntésük kell, hogy legyen. Ez a rész tehát kikerült a szövegből.  
Az így módosított Beszerzési szabályzatot a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért. 
  

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

66/2018.(IV.24.) KT határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a beszerzési 
szabályzat jóváhagyásáról készített 
előterjesztést.  

A Képviselő-testület a határozat 
mellékletét képező beszerzési 
szabályzatot jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT  

Rétság Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 

Áht.), 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 az önkormányzat ügyrendjében foglaltak alapján a következők szerint határozza meg a 

beszerzési szabályzatát. 

I. 

ÁLTALÁNOS  RÉSZ 

 

1. A szabályzat hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed Rétság Város Önkormányzatára, az önkormányzat irányítása alá tartozó 

önállóan működő költségvetési szervekre, (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, 
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– 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 

Ajánlatkér ő: A gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzatban vagy a Képviselő-testület 
egyedi határozatában felhatalmazott a kötelezettségvállalásra jogosult 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. 
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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 az 1.000.000 Ft-ot, 

− vis major helyzetben, 

− a beszerzés korábbi beszerzéshez kapcsolódik, vagy a vállalkozó 
hiányszakmában dolgozik,  stb. 

A Kbt.vr. 3. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 4. § (3) bekezdésében foglalt előírás ellenére nem kötelező 

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; 
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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.  
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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, 
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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 vezetőinek kell gondoskodni, hogy a Beszerzési szabályzatban foglalt előírásokat az 

érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 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. 
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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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                     10.) Mikszáth utcai önkormányz ati tulajdonú „faház” használati  
                            jogának visszavétele a Rétsági Városi Sport Egyesülett ől II. 

     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A januári Képviselő-testületi ülésen döntött arról a Testület, 
hogy a Városi Sportegyesülettől vissza kívánja vonni a használati jogot erre az épületre, és 
itt kívánna napközis étkezdét kialakítani az iskolások számára. A Testület felkérte a Városi 
Sportegyesület vezetőségét, hogy ismertessék véleményüket ezzel a szándékkal 
kapcsolatban. A sportegyesület válasza megérkezett. A lényege az, hogy a faházat 
raktározás céljára használják, és amennyiben az Önkormányzat visszavonja a használati 
jogot, úgy szükségesnek tartják egy másik ingatlan biztosítását. Ennek egyik módja lenne a 
sportpályán lévő öltözőépület bővítése, ezért tárgyalásokat kezdeményeznek a Testülettel a 
részletek tisztázására.  
Érkezett egy másik levél is, szülőktől, nagyszülőktől egy kérelem. Ebben leírták, hogy 2017. 
május 17-én beadott kérelmükre válasz nem érkezett. Ezt a kérelmet május 29-én tárgyalta a 
Testület, amelyben az a döntés született, hogy figyelembe kívánja venni a szülők kérését, és 
fontosnak tartja, hogy megkeressék a megvalósítás pénzügyi és műszaki feltételeit. A döntés 
óta étkezde kialakítására pályázat nem volt.  
A határozati javaslat azt tartalmazza, hogy kezdődjenek meg a tárgyalások a Városi 
Sportegyesülettel, és ha kialakul a megoldás, akkor lehet további lépéseket tenni.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

67/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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 kívánja az egyeztetést 
lefolytatni. Az egyeztető tárgyaláson 
kerüljön rögzítésre az egyeztetés 
eredménye, a megoldásra készüljön 
ütemterv. 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                   6/2018. (04.27.) sz. jegyzőkönyv 

3 
 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

                                 11.) Felvonó m űszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatra  
                 vállalkozási szerz ődés jóváhagyása 

     Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Egy ide vonatkozó kormányrendelet előírja, hogy a 
felvonónak el kell végeztetni a biztonságtechnikai felülvizsgálatát. A Marton Szakértő Kft. 
jogosult az ilyen biztonságtechnikai felülvizsgálat elvégzésére. Éves egyszeri munkáról van 
szó.  
A bizottsági ülésen ismét szóba került, hogy a Járási Hivatal szintén érintett az 
akadálymentesítésben, akkor miért nem vesz részt a költségekben. Elhangzott, hogy ők 
egyértelműen elzárkóztak ettől.  
A Bizottság a határozati javaslatot 5 igen és 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Megkerestem dr. Szabó Sándort, aki időt kért. Körbejárja az ügyet, és aztán ad végleges 
választ.  
Aki a határozat javaslat elfogadásával egyetért, kérem szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

68/2018.(IV.24.) KT határozat: 

 

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 vállalkozási szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga 
Tibor jegyzőt a szerződés aláírására. 

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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         12.) Megbízási szerz ődés megkötésének engedélyezése 
                Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Család- és Gyermekjóléti Központ nyújtotta be ezt az 
előterjesztést. Kéri egy szerződés megkötésének engedélyezését. Az idevonatkozó törvény 
előírja, hogy a Család-és Gyermekjóléti Központ a gyermek családban nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében pszichológiai tanácsadást nyújt. 
Ezt egy külső szakértő bevonásával kívánja megoldani megbízási szerződés alapján.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban annyi hangzott el, hogy a központ költségvetésében 
ügyvéd és pszichológus foglalkoztatására tervezett összeg valószínűleg nem lesz elég. 
Elhangzott, hogy szükséges egy ilyen szerződés megkötése. A szerződés szövegében némi 
javítást a testületi ülésig kérte a Bizottság elvégezni. Ez megtörtént, így nincs akadálya a 
szerződés megkötésének.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Testületnek a határozat elfogadását. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozatot elfogadja.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

69/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a tanácsadó 
szakpszichológus foglalkoztatására 
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. napjától a Rétsági Család- 
és Gyermekjóléti Központ a P. Nexus 
Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal 
megbízási szerződést kössön.  

A Képviselő-testület felhatalmazza 
Kovácsné Gregor Márta 
intézményvezetőt, hogy a P. Nexus 
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Oktató és Szolgáltató Betéti Társasággal 
kötendő megbízási szerződést aláírja. 

 

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Kovácsné Gregor Márta 

 
   

                     13.) Beszámoló a Városüzemelte tési Csoport 2017. évi munkájáról 
                            Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az előterjesztés beszámol a Városüzemeltetési Csoport 
2017. évben végzett munkájáról. A csoport tavaly 5,75 fővel látta el feladatát. Az elvégzett 
feladatok végrehajtásában részt vettek a közmunkások is. Egy hosszú felsorolást tartalmaz 
az anyag.  
A bizottsági ülésen erről a napirendről különösebb vita nem alakult ki. A Bizottság 6 
egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását javasolja a Testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

70/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a 
Városüzemeltetési Csoport 2017. évi 
munkájáról készített előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület a Városüzemeltetési 
Csoport 2017. évi munkájáról készített 
beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: --- 

Felelős: ---  

 
                     14.) Sport és civil szervezete k pályázatainak elbírálása 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A februári ülésen elfogadtuk a költségvetést, ekkor kerültek 
elfogadásra a sport és civil szervezetek 2018. évi támogatásának feltételei is. A Testület 
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döntését követően elkészültek a pályázati felhívások. A beérkező pályázatokról készült egy 
összegző kimutatás, ami az anyag mellékleteként jelent meg. Ebben fel vannak sorolva a 
pályázó klubok, egyesületek. Fel van tüntetve a megpályázott összegek listája, és a leadott 
adatlapok, mellékletek is kimutatásra kerültek.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a sportegyesületek pályázatainál figyelembe kell venni 
az egyesületeknek a város életében betöltött szerepét, a rendezvények, versenyek számát, 
illetve az egyesületi tagok létszámát. Figyelembe kell venni, hogy folyamatos tevékenység 
folyik-e, vagy csak alkalomszerű. Az elért eredményeket is szem előtt kell tartani.  
A bizottsági ülésen vita alakult ki arról, hogy a beérkező pályázatok közül a 
sportegyesületeknél kettő pályázat nem felelt meg a kiírásnak. A pályázati felhívásban 
egyértelműen rögzítve lett a beadási határidő, ami a pályázati anyagot és a hozzá 
kapcsolódó kötelező mellékletet is érinti. Két pályázó határidő után nyújtott be anyagot, 
illetve volt olyan, ami be sem érkezett elektronikusan. Az RRT Egyesület papíralapú 
mellékletét határidőn túl nyújtotta be, elektronikusan pedig nem érkezett meg ez a melléklet. 
A Rétsági Judo Klub a papíralapú mellékleteket határidőben nyújtotta be, viszont 
elektronikusan késtek. A pályázati felhívás alapján nem lenne támogatható ez a két egyesült. 
Elhangzott, hogy az állam által kiírt pályázatoknál a határidő után benyújtott pályázatokat 
egyértelműen visszadobják.  
Az RRT esetében elhangzott, hogy a március 14-i benyújtási határidő ellenére a bírósági 
bejegyzés március 19-én készült el.  
Az első dilemma ez volt, hogy egyáltalán mit kezdjen a Bizottság ezzel a két pályázattal. Az 
a javaslat hangzott el, hogy most az egyszer még bíráljuk el ezeket is, de a jövőben legyen 
teljesen világos, hogy a Képviselő-testület nem fogja elfogadni a határidőn túl benyújtott, 
vagy hiányos pályázatokat. Ezen kisebb vita alakult ki. Volt vélemény a javaslat mellett és 
ellen is.  
A Bizottság először arról szavazott, hogy figyelembe vegyék-e ezt a két pályázatot. 4 igen és 
2 nem szavazati aránnyal javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy az idén még 
támogassa ezeket a pályázatokat is. 
A szavazások egyenként történtek. Elhangzott, hogy mindkét nyugdíjas klub színvonalas 
pályázatot nyújtott be. A Bizottság javasolja mindkét klub 300.000 – 300.000 Ft-os 
támogatását.  
A Rétsági Árpád Egylet támogatásában benne van természetesen az öregfiúk labdarúgók 
támogatása is. 6 egyöntetű igen szavazattal 800.000 Ft támogatást javasol a Bizottság az 
egylet részére.  
A Rétsági Városi Sportegyesület részére a javasolt támogatás 3.000.000 Ft, amit 6 
egyöntetű igen szavazattal javasol a Bizottság.  
A Rétsági Judo Klub részére 300.000 Ft-ot javasol a Bizottság, plusz a tavalyi évhez 
hasonlóan ingyen használhatják a kistornatermet.  
Az RRT részére a javaslat 320.000 Ft támogatás, ezt öten javasolták, és 1 tartózkodás volt a 
szavazásnál.  
A civil szervezetek támogatásánál az Árpád Egylet military táborát 80.000 Ft-tal javasolja 
támogatni a Bizottság, 6 egyöntetű igen szavazattal.  
Benyújtott a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat egy kérelmet, melyben a roma nap 
megtartására kértek támogatást. Ez nem civil szervezet, a Bizottságban meg is oszlottak a 
vélemények, döntés nem született. A Testületnek kell eldönteni, hogy ezt a rendezvényt 
kívánja-e támogatni.  
Összességében kicsit át kell rendezni a költségvetés kereteit. 220.000 Ft-tal kell megemelni 
a sportegyesületek támogatását, és ugyanennyivel csökkenteni a civil szervezetek 
programtámogatását.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Egyenként szavazunk.  
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Aki egyetért a Városi Nyugdíjas Klub 300.000 Ft-os támogatásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

71/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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 

Rétsági Városi Nyugdíjas Klub  részére 
kirándulások céljára 300.000 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 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a Hunyadi Nyugdíjas Klub 300.000 Ft-os 
támogatásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

72/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a sport és civil 
szervezetek 2018. évi támogatási 
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pályázatainak elbírálásáról készített 
előterjesztést.  

A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas 
klubok részére biztosított előirányzat 
terhére a 

 

Hunyadi Nyugállományúak Klubja 
részére kirándulások céljára 300.000 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 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a Rétsági Árpád Egylet 800.000 Ft-os 
támogatásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

73/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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 

Rétsági Árpád Egylet részére - a 
megállapodásban rögzített célok 
teljesítésére – 800.000 Ft támogatást 
biztosít. 
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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 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a Rétsági Városi Sportegyesület 3.000.000 Ft-
os támogatásával, kérem szavazzon. 

 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 5 igen és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

74/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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 

Rétsági Városi Labdarúgó Egyesület 
részére - a megállapodásban rögzített 
célok teljesítésére 3.000.000 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. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a Rétsági Judo Klub 300.000 Ft-os plusz 
ingyenes teremhasználati támogatásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

75/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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 

Rétsági Judo Club részére - a 
megállapodásban rögzített célok 
teljesítésére 300.000 Ft pénzbeni és 
térítésmentes teremhasználat 
természetbeni 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 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a RRT Sportegyesület 320.000 Ft-os 
támogatásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
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76/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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 

RRT SE. részére - a megállapodásban 
rögzített célok teljesítésére 320.000 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 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a Rétsági Árpád Egylet military táborának 
80.000 Ft-os támogatásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

77/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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 
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Rétsági Árpád Egylet részére, Militari 
tábor rendezésére a 2018. évi - a 
megállapodásban rögzített célok 
teljesítésére -  80.000 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 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a Rétsági Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
által szervezett roma nap 100.000 Ft-os támogatásával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

78/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a sport és civil 
szervezetek 2018. évi támogatási 
pályázatainak elbírálásáról készített 
előterjesztést.  

 

A Képviselő-testület a 400 eFt ÁHT belüli 
pénzeszközök előirányzat terhére  

Rétsági Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat részére, Roma nap 
rendezésére a 2018. évi - a 
megállapodásban rögzített célok 
teljesítésére 100.000 Ft támogatást 
biztosít. 

 

A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) 
önkormányzati rendeletben 
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meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a megállapodás 
aláírására.  

 

  

Határidő: 2018. május 25. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem 
szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

79/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a sport és civil 
szervezetek 2018. évi támogatási 
pályázatainak elbírálásáról készített 
előterjesztést.  

A Képviselő-testület a beérkezett 
pályázatok elbírálást követően a 084032 
Civil szervezetek programtámogatása 
COFOG-on lévő államháztartáson kívüli 
forrás átadásra tervezett előirányzatot 
220 eFt-tal csökkenti, a 081045 
Szabadidőport tevékenység COFOG-on 
tervezett államháztartáson kívüli forrás 
átadásra tervezett előirányzatot 220 eFt-
tal megemeli.  

Az előirányzat átcsoportosításra a 2018. 
évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 

A Képviselő-testület felül kívánja 
vizsgálni az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról a 
20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
1. számú mellékletét. Az adminisztrációs 
terhek csökkentése érdekében az éves 
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támogatásban részerülő szervezetek 
részére a jelenlegi féléves kifizetés és 
elszámolás helyett éves kifizetést és 
elszámolást kíván alkalmazni. 

A Képviselő-testület felkéri dr. Varga 
Tibor jegyzőt a módosítás 
előkészítésére. 

Határidő: 20/2013. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
2018. évi május havi ülés, 
költségvetésen történő átvezetésre 
szöveg szerint. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

 
 
                     15.) Közművelődési érdekeltségnövel ő támogatás pályázat 
                            Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdetett pályázatot 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Az önkormányzat a pályázó, és a 
végfelhasználó a művelődési központ. Az elektronikus benyújtás határideje április 29-e, 
postai úton pedig az azt követő munkanap, tehát május 2-a. Elég szorosak a határidők.  
A Bizottság egyetértett abban, hogy mindenképpen be kell adni ezt a pályázatot. Az 
előírások szerint a maximális értéke a támogatásnak nem haladhatja meg az önrész 
kilencszeresét. Pályázni lehet a közművelődési intézmény műszaki, technikai állományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására, fény- és 
hangtechnikai eszközök, prezentációs eszközök, oktatástechnikai eszközök beszerzésére. 
Az is fel van sorolva, hogy mik nem számolhatók el.  
A Bizottságnál felvetődött, hogy konkrétan meg kell határozni, hogy mire pályázunk, kell egy 
költségvetés tételes felsorolással. 
Két olyan feladat megoldása merült fel, ami nagyobb volumenű. Az egyik a színházterem 
székeinek esetleges cseréje, a másik a könyvtár üvegablakainál működő díszkivilágítás 
cseréje.  
Megbízást kaptunk, hogy a világítás és a székek árajánlatát próbáljuk megszerezni. Mindkét 
ajánlat beérkezett. Kérem ezeket elmondani, és azt is, hogy ebben a formában hogyan állna 
össze a pályázat, mennyi az önerő és mennyi a megpályázható összeg. 
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: A díszkivilágításra 4.971.440 Ft-os árajánlat 
érkezett. Itt az önerő 497. 144 Ft, a pályázati rész 4.474.296 Ft. 
A székekre három ajánlat érkezett. Kettő vállalkozás küldött árajánlatot. A Gyulai Fafém 
Bútor Zrt. kettő ajánlatot nyújtott be. Az egyszerűbb típusú szék 23.862.300 Ft lenne, a 
kárpitréteges, lemeztáblás szék pedig 29.508.300 Ft-ba kerülne. A Net 21 Kft 26.563.320 Ft-
os ajánlatot tett. A Gyulai Fafém Bútor Zrt. ajánlata december 14-ig érvényes, a másik pedig 
90 napig. Az utolsó pillanatokban érkeztek be az árajánlatok. Varga Dávid képviselő úr az 
ülés előtt továbbította az abban a pillanatban megérkező ajánlatot. A másik ajánlat pedig az 
ülés közben érkezett.  
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A maximális lehetőséget kellene kihasználni. Nem tudjuk, 
hogy ezek a székek mit tudnak. Meg van bontva az ajánlat? 
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Anyagegységár, díj, anyag összesen, díj 
összesen, ÁFA.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A világításnál is a beszereléstől kezdve minden benne van. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Arra már nincs garancia? 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Nincs. 6-7 éves volt. Most nem ugyanolyat, hanem beltérit 
szeretnénk.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: A drágább, jobb minőségek esetében az 
önrész 3.402.974 Ft lenne, a megpályázott összeg pedig 30.626.766 Ft-ról lenne. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Meg kell próbálni. 
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Az elektronikus részt a mai napon lezárom, 
mivel vasárnap a határidő. A papíralapú részét szerda reggel összerakjuk Ágival.  
 
Girasek Károly  bizottsági tag: Javasolnám, hogy 2-3 székkel többet kellene rendelni 
tartalékba. Most is azért kevesebb, mert estek ki székek, pótolni pedig már nem lehetett.  
Ha megvannak a méretek, akkor kis trükkel, a tűzvédelmi szabályok betartásával ki lehet 
bővíteni a férőhelyek számát 260-ra is. Ha már cseréljük, akkor ezeket a lehetőségeket meg 
kell nézni.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Az árajánlatban a 249 darab szék szerepel. 
Nem térnék el tőle. Önerőből mindenképp támogatható, amit mondtál.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Az egyik árajánlatot adó céggel beszéltem, ők maximálisan 
rugalmasak az ajánlat érvényességében is. Elmondták, hogy a székek mérete is rugalmas. A 
helyhez alakítják ki a széket, és nem fordítva. Szerintem az árban is rugalmasak, de tudjuk, 
hogy pályázathoz magasabb árat adnak mindig.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Szerdáig még lehet nézelődni, tájékozódni.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Ma az önrészt kell eldönteni.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslattal egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

80/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Városi 
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Művelődési Központ és Könyvtár 
előterjesztését a Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás pályázat 
benyújtásáról. 

 

A Képviselő-testület a pályázat 
benyújtásával egyetért. Megbízza Fodor 
Rita Máriát és Kelemen Ágnest a 
pályázat adminisztratív feladatainak 
elvégzésével, benyújtásával, valamint 
megbízza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy a pályázatot aláírja. 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete visszavonhatatlanul nyilatkozik, 
hogy a pályázat megvalósításához 
3.402.974 Ft önrészt biztosít a 2018. évi 
költségvetés tartaléka terhére. 

Határidő: kiírás szerint 

Felelős: szöveg szerint 

 

                     16.) Szerződéskötések I. 
                            Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyújtotta be a 
pályázatot. Ezek a szerződések a Vis major munkacsoportnál is megfordultak, akik jóvá is 
hagyták.  
A Bizottság javasolja a szerződések megkötését és a határozati javaslat elfogadását a 
Testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzon, aki a határozati javaslattal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

81/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár 
előterjesztését a Vis Major 
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Munkacsoporthoz benyújtott 
szerződésekkel kapcsolatban.  

A Képviselő-testület a Vis major 
Munkacsoport döntésével egyetért és a 
határozat mellékletét képező 

- Borbély Viktória (Nektár Színház)      
180.000 Ft + áfa 

- Gold Record Music 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 biztosított. 

 

Határidő: szerződések szerint 

Felelős: Varga Nándorné 
igazgatóhelyettes 

                     17.) Szerződéskötések II. 
                             Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A majális illetve a városi gyermeknap megrendezéséhez 
szükséges szerződéseket tartalmazta ez az anyag, amit szintén a VMKK nyújtott be.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a határozatot.   
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 
 
                     18.) Templom utca 11. szám ala tti önkormányzati ingatlannal 
                            kapcsolatos kérelmek 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Jelenleg a Templom utca 11. számú épületét a Baptista 
Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász Szervezete használja ingyenesen. Az udvarban 
lévő garázst évek óta bérbeadással hasznosítja az Önkormányzat.  A Balassagyarmati 
Református Egyházközösség kérelmet nyújtott be, melyben kérték az ingatlan térítésmentes 
átadását a Rétsági Szórványgyülekezet számára.  
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A másik levélben a Rétsági Római Katolikus Egyház jelezte, hogy a használt épületrészt 
használhatóvá tette, kitakarította, és kulturált körülményeket teremtett karitatív 
tevékenységük végzésére. Karitatív tevékenységükkel számos rétsági rászorulónak 
nyújtanak segítséget, és az épületet hosszabb távon kívánják hasznosítani.  
A bizottsági ülésen vita ezzel kapcsolatban nem alakult ki. A Bizottság az „A” jelű határozati 
javaslatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testület számára 6 egyöntetű igen szavazattal, 
amely a jelenlegi állapotot tartja fenn.   
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?  
Én is segítettem a Katolikus Karitásznak a szemét eltakarításában. Valóban rendet tettek. 
Kis felújítást kértek, ezeket tényleg meg kellene csinálni. Mindkét kérelmező tevékenysége 
fontos számomra, ezért én tartózkodni fogok. Kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 5 igen és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

83/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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  

 

                     19.) Havay Lászlóné kérelme 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Korányi utcai társasház közös képviselője fordult 
kérelmével a Képviselő-testülethez. A C lépcsőház előtt lévő fenyőfa kivágását kérte, mivel 
veszélyesnek tartja.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki, de mielőtt ebben a kérdésben 
döntene a Testület, a Bizottság azt javasolja, hogy kérje ki a társasház közgyűlésének 
véleményét, hiszen lehetnek eltérő vélemények. Először egymás közt jussanak dűlőre, aztán 
kerüljön vissza a Testület elé a kérés. Ezt a javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal 
támogatta a Bizottság.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

84/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Havay Lászlóé 
kérelméről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület a társasház 
közgyűlésének állásfoglalását kéri a 
kérelemben foglalt fakivágással 
kapcsolatban.   

 

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

                                 20.) Dr. Horváth Z oltán kérelme 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Körtefa utcai telkek közel 40 éve lettek kimérve. Dr. Horváth 
Zoltán kérelmező telke hibásan lett kimérve annak idején. 43 m2-t tévesen mértek, ezért a 
tulajdonos ennyivel nagyobb területet használ, mint amit megvásárolt. Elkészíttették a 
határrendezéshez szükséges dokumentációt, és kérik a Testület segítségét a terület 
rendezéséhez.  
A bizottsági ülésen vita nem alakult ki. Elhangzott, hogy a kérelmező teljesen vétlen ez 
ügyben. Mivel ez önkormányzati tulajdon, ingyen nem lehet odaadni, de egy nagyon jutányos 
árat szeretne megszabni a Bizottság. Végül 500 Ft/ m2 árat javasol elfogadni a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság a rendezés érdekében a Képviselő-testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

85/2018.(IV.24.) KT határozat:  
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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 határrendezéséhez 
500 Ft/m2 áron Dombai Gábor földmérő 
mérnök V-5-1/2017. számú változási 
vázrajza szerint. 

 

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

 
S Z Ü N E T 18. 06 órától 18.17 óráig. 
 

 
                      21.) Iacobovici Zsuzsanna kér elme 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Iacobovici Zsuzsanna bérli vállalkozása céljára a volt 
gyermekorvosi rendelőt és várótermet a Rákóczi út 34. szám alatt. Tervei alapján 
tevékenységéhez egy kft-t alapítana. A Képviselő-testület hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a 
megalapítandó kft. székhelyének a bérlemény címét adhassa meg.  A bizottsági ülésen ezzel 
kapcsolatban vita nem alakult ki, 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a 
határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

86/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Iacobovici 
Zsuzsanna kérelméről készített 
előterjesztést. 
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A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
REHAB – PONT Kft. székhelye és 
telephelye a 2651 Rétság, Rákóczi út 34. 
szám alá kerüljön bejegyzésre. 

 

A Képviselő-testület felhívja kérelmező 
figyelmét, hogy a vállalkozás alapítását 
követően a jelenlegi bérleti szerződés 
felmondása, az új bérleti szerződés 
kezdeményezése saját feladata. 

 

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

 

 
 
                      22.) Speed Rally Team Sporteg yesület kérelme 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Speed Rally Team Sportegyesület kérelmet nyújtott be, 
rally edzés, illetve quad verseny rendezése céljából szeretné igénybe venni térítésmentesen 
a volt laktanya úthálózatát. A kérelem szakaszhatárokat nem tartalmaz, ezért feltételezhető, 
hogy az egész laktanya területét igénybe kívánják venni. Tekintettel arra, hogy orvosi ügyelet 
és hivatásos tűzoltóság működik ezen a területen, valamint remélhetőleg az új mentőállomás 
építése is hamarosan elkezdődik, a Bizottság nem támogatta ezt a kérést. Az „A” határozati 
javaslat elfogadását javasoljuk a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Beszéltem a vezetőségükkel, elmondtam, hogy ez a kérelem 
így nem fogja megállni a helyét, hiszen nem derül ki belőle, hogy mit szeretnének. 
Meginvitáltam őket a bizottsági ülésünkre egyeztetés céljából. Technikai okok miatt nem 
tudtak eljönni. Emiatt én tartózkodni fogok, de így valóban nem lehet odaadni a területet.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs egyéb hozzászólás, kérem szavazzon, 
aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
5 igen2 tartózkodi9k 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 5 igen és 2 
tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

87/2018.(IV.24.) KT határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Speed Rally 
Team Sportegyesület kérelméről 
készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület a volt laktanya 
úthálózatának rally edzés és quad 
verseny célú használatához tulajdonosi 
hozzájárulását nem adja.  

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

                      23.) Rétsági Önkéntes T űzoltó Egyesület 2017. évi beszámolója 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az önkormányzat kötött egy megállapodást a Rétsági 
Önkéntes  
Tűzoltó Egyesülettel, amely tartalmazza, hogy minden évben beszámolnak az előző évi 
munkájukról. Ezt a beszámolót nyújtották be most. Tételesen fel van sorolva, hogy miket 
végeztek 2017-ben.  
A bizottsági ülésen ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki, a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület számára. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?  
A magam nevében meg szeretném köszönni egész éves munkájukat. Bármit kérek tőlük, 
mindig segítenek. További jó munkát kívánok nekik.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban 
foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

88/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

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 eredményes munkát kíván. 
 

Határidő: azonnal 
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Felelős: Hegedűs Ferenc 
polgármester 

 

                      24.) Tájékoztató követelések állományáról 
                             Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Annak idején a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
folyamatosan figyelemmel kívánja kísérni a követelések állományának alakulását. A mostani 
ülésre a március 31-i állapotról számol be az előterjesztés. Örvendetes, hogy míg 2017. 
október 15-én a követelés állomány 26.701.000 Ft volt, ez mostanra 6.494.000 Ft-tal 
csökkent, tehát jelen pillanatban 20.207.000 Ft a kintlévőség, az adótartozás.  
Leírja az anyag, hogy milyen fizetési felszólítások mentek ki.  
A bizottsági ülésen elhangzottak kérdések az anyag készítőjéhez. Elhangzott, hogy 
fokozatosan csökken a kintlévőség. Szó volt a hirdetőtáblák naprakészségéről, ezzel 
kapcsolatban intézkedést kér majd a hozzászóló. A múltkori ülésen már tájékoztatást 
kaptunk arról, hogy a megbízott végrehajtó befejezi tevékenységét, új ügyeket már nem 
vállal. Amíg nem lesz helyette utód, addig ez a tevékenység a háttérbe szorul.  
A Bizottság a beszámolót 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület számára.  

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
én meg szeretném köszönni Anitáéknak a munkájukat.  
 
Girasek Károly  bizottsági tag: Egyetlen rövid hozzászólásom lenne. Én kérdeztem az 
elektronikus ügyintézésről. Nem megfelelő választ kaptam, ezért utánanéztem, és az erre 
vonatkozó törvény értelmében 2018. január 01-től kötelező. Szerintem ez az adómorált is 
javítaná, hiszen nincs szükség arra, hogy személyesen bejöjjön az ügyfél. A környező falvak 
honlapjain mindenütt fel van ez a lehetőség tüntetve, az emberek élnek is vele.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Dolgozunk rajta. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

89/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta az önkormányzat 
követelésállományáról készített 
tájékoztatót. A Képviselő-testület a 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

A Képviselő-testület a követelésállomány 
csökkentése érdekében valamennyi 
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érintettől - a jogszabályokban rögzített 
lehetőségek figyelembe vétele mellett – 
továbbra is aktív közreműködést és 
számokban kimutatható eredményes 
munkát vár.    

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester           

 
                      25.) TKM kérelmek 
                             Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Köszönöm szépen. Kaptam egy kis házi feladatot. A TKM-
hez 7 kérelem érkezett, melyekkel kapcsolatban megszülettek a javaslatok is.  
 

- Általános Iskola kútbereki kirándulásának útiköltségét 70 %-os támogatással 
125.300 Ft a költségátvállalás.  

- Szintén Általános Iskola kérelme, ezen némi vita alakult ki, mert elírás történt a 
kérelem beadásakor. A Bizottság kérésének eleget téve az adatlapot 
kijavították, így a zánkai táborozást a maximálisan adható 150.000 Ft-tal 
javasoljuk támogatni.  

- Szintén Általános Iskola, a 3/A osztály belépőjegyekre kért pénzt. Ez a 70%-os 
átvállalással 31.500 Ft. 

- A Rétsági Gyógynövény Baráti Kör bükkszentkereszti tanulmányútja 127.900 
Ft összeggel támogatható 

- A Rétsági Zarándok Csoport esetében a Máriavölgybe tervezett kirándulás a 
maximálisan átvállalható 150.000 Ft átvállalással támogatható. 

- A Csillagvirág és a Zúgófa Táncegyüttesek buszköltségéből Gyálra 53.900 Ft 
átvállalható.  

- A Kereplő Néptánc Együttes Veresegyházi utazása összesen 104.300 Ft-tal 
támogatható. 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Bizottság megtárgyalta a TKM javaslatokat, valamennyivel 
egyetértett. Egy függőben hagyott kérdés maradt, ezt Alpolgármester úr rendezte. Így a 
határozati javaslatot a Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatja.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: A határozati javaslat tartalmazni fogja, és a Bizottság 
támogatta azt a javaslatot, hogy az eddig felhalmozott tapasztalatok tükrében a májusi 
testületi ülésre kerüljön átdolgozásra a szabályzat, beleépítve a tapasztalatokat, hogy 
áttekinthetőbb legyen a pályázat. Addig javasoljuk, hogy kérelmek ne kerüljenek tárgyalásra. 
A konstrukció amúgy is utófinanszírozott, ebből nem lesz kára senkinek. A jövőben viszont 
szeretnénk javasolni a kellő időben benyújtott kérelmek bevezetését.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Egyetértek azzal, hogy a szabályzat átdolgozásával 
elkerülhetők lesznek a hibák, és áttekinthetőbb lesz  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Szeretném megköszönni a TKM Bizottságnak, hogy 
mérlegelték a döntést, és mindenki kaphatott támogatást, miután ki lett javítva a hiba. 
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Kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

90/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Társadalmi 
Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről 
készített előterjesztést.  

A Képviselő-testület egyetért a 
Munkacsoport döntésével és 

 

I.  Általános Iskola kérelmére a 
Kútbereki iskolai kirándulás 
utazási költségéből 125.300 Ft-ot 
átvállal. 
 

II. Általános Iskola 6/a és 6/b 
osztályának Zánkai Erzsébet tábor 
utazási költségéből a szabályzati 
szerint maximálisan biztosítható 
150.000 Ft-ot átvállalja.  
 

III. Általános Iskola 3/a osztály 
budapesti és esztergomi 
kirándulásából a belépőjegyek 
költségeiből 31.500 Ft-ot átvállal.  

 

IV. Rétsági Gyógynövény Baráti kör 
bükkszentkereszti tanulmányi út 
belépőjegy költségéből 16.800 Ft-
ot, buszköltségéből 110.390 Ft-ot, 
összesen 127.900 Ft-ot átvállal. 

 

V. Rétsági Zarándok Csoport 
máriavölgyi zarándoklat 
buszköltségéből 150.000 Ft-ot 
átvállal. 

 

VI. Csillagvirág és Zúgófa 
Táncegyüttesek gyáli működő 
„Pörög a Gyáli Szoknya” 
néptáncegyüttes rendezvényén 
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történő szereplésének 
buszköltségénből 53.900 Ft-ot 
átvállal. 

 

VII. Kerepl ő Néptánc Együttes  
veresegyházi Bokréta 
Táncegyüttes rendezvényén 
történő fellépéséhez, valamint  
a botanikus kert és a 
medvepark megtekintése 
program költségeiből a 
belépőjegyek költségéből 
50.400 Ft-ot, a buszköltségből 
53.900 Ft-ot, összesen 
104.300 Ft-ot átvállal. 

 

 

Az elszámolás során a Működési 
Szabályzatban foglaltak szerint kell 
eljárni. 

A Képviselő-testület a Működési 
szabályzatot át kívánja dolgozni. Utasítja 
Mezőfi Zoltán alpolgármestert és a 
Bizottság tagjait az új szabályzat 
elkészítésére. Az új szabályzat 
elfogadásáig újabb kérelem nem 
tárgyalható. 

Határidő: kérelmek szerint, a szabályzat 
átdolgozására a 2018. május havi 
testületi ülés. 

Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
                     26.) Regisztráció ingyenes WIF I–hozzáférési pontok létesítésére 
                            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az Európai Bizottság indította el a WiFi4eu portált, a 
települések itt regisztrálhatnak ingyenes wifi hot spotok kiépítésére. Május közepén 
pályázhatnak a települések 4.600.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra. A program célja, 
hogy a közösségi élet színterein (parkok, közterületek) legyenek ingyenes, nagy sebességű 
vezeték nélküli internetkapcsolatok. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy most még csak 
regisztrálni kell, a pályázati adatlap kitöltésénél kell majd a részleteket egyeztetni. kellenek 
ötletek, hogy hova lenne a legcélszerűbb telepíteni ezeket a pontokat.  
A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára 
a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

91/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Regisztráció 
ingyenes WiFi-hozzáférési pontok 
létesítésére tárgyú előterjesztést. 

A Képviselő-testület az 
www.WiFi4EU.eu portálon regisztrálni, 
a pályázaton indulni kíván Rétság 
városban szabad WiFi terület 
kialakítása érdekében. Felkéri Mezőfi 
Zoltán alpolgármestert a regisztráció 
elvégzésére. 
 

 

Határidő: 2018. május 11. 

Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 

                     27.) Beszámoló a testület lejá rt határidej ű határozatainak 
                            végrehajtásáról és az á truházott hatáskörben hozott  
                            döntésekr ől 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezzel a napirenddel kapcsolatosan vita nem alakult ki a 
bizottsági ülésen. A Bizottság egyöntetű 6 igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?  
 
Girasek Károly  bizottsági tag: Már volt arra ígéret, hogy áttekintjük a lejárt határozatokat. A 
költségvetésen már túl vagyunk, jó lenne erre sort keríteni, mert mindig vannak elfelejtett 
határozatok. 
Például a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével is megbíztunk már valakit, ennek 
felelőse a polgármester. A környező településeken már mindenhol elkészült ez a kézikönyv, 
itt nem történt meg. A kitólt határidő a szerződésünket nem módosítja a főépítésszel. Neki 
már le kellett volna adni ezt az anyagot.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, kérem szavazzon, aki a 
beszámolót elfogadja.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.  
 

 
                    28.) Tájékoztató a két testület i ülés közötti id őszakban az 
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                            önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
                            munkáról (szóbeli el őterjesztés) 
                            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Kaptunk egy rövid tájékoztatót a Polgármester úr részéről.  
A kérdések között elhangzott, hogy a Közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatban 
küldtek-e már valamilyen anyagot? A válaszból megtudtuk, hogy igen. Az a kérés hangzott 
el, hogy ez legyen majd kiosztva a testületi tagoknak. A pályázat beltartalmáról is hangzott el 
kérdés. 
Gyalogátkelőkkel kapcsolatban az volt a kérdés, hogy azok benne vannak-e a pályázatban, 
megtudtuk, hogy igen. 
A hulladékszállítás, a lomtalanítás kérdése is szóba került, ebben valamilyen hatásos lépést 
kellene tenni, hogy ne legyen gond. 
A Zöld Híddal kapcsolatban hangzottak el vélemények, felvetések, javaslatok. 
Javaslatként elhangzott, hogy a karbantartási terv végrehajtásának lépéseiről a polgármester 
minden hónapban számoljon be.  
Itt határozat nem születik, a tájékoztatót a Bizottság tudomásul vette.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A 2. út belterületi burkolatjavítását június második felére 
ígérték, ezt az ígéretet írásban is elküldték. 
A tanuszoda engedélyezett tervekkel rendelkezik. A Nemzeti Sportközpontok vezetője a 
Kormány felállása utánra ígérte a munkálatok megkezdését. 
A mentőállomás építésénél ugyanezt a türelmet kérték.  
 

 
                    29.) „Lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatására” kiírt  
                            pályázaton történ ő indulás lehet ősége 
                           Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Képviselő-testületi ülés előtt tartotta ülését a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság. 4 megjelent taggal a Bizottság határozatképes volt. Itt 
megtárgyaltuk ezt a napirendet, és a kiosztott határozati javaslat elfogadását javasoljuk 4 
egyöntetű igen szavazattal. 
Az előterjesztés lényege, hogy ezt a pályázatot az önkormányzatnak kell benyújtania a víz- 
és csatornaszolgáltatás támogatására. Amennyiben nyer a pályázat, úgy az 
önkormányzatnak utalják a pénzt, amit aztán át kell utalni a DMRV-nek, mint szolgáltatónak. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel ő- testülete 7 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  

92/2018.(IV.24.) KT határozat:  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Lakossági víz 
és csatornaszolgáltatás támogatására” 
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kiírt pályázaton történi indulás 
lehetőségéről készített előterjesztést. 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 

1. a vízgazdálkodásért felelős 
miniszter – a 
nemzetgazdasági miniszterrel 
és az emberi erőforrások 
miniszterével egyetértésben – 
a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Költségvetési 
törvény) 3. melléklet I. 1. pont 
szerint kihirdetett Lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására kiírt Pályázatra 
pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. 
 

2. felhatalmazza Hegedűs 
Ferenc polgármestert az 
állami támogatás 
igénylésének benyújtására. 

 

3. felkéri a Rétság Város 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalát a DMRV Zrt. 
közreműködésével a pályázat 
elkészítésére és a pályázattal 
kapcsolatos teendők 
lebonyolítására. 

 
Határidő: elfogadásra azonnal 
A pályázati dokumentáció benyújtásának 
végső határideje 2018. május 7. napja 
 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

 
                    30.) Egyebek 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása, véleménye? 
 
Jávorka János  képviselő: Szülőkkel bejártam az Ady utcai játszóteret. A szülők gyors 
helyreállításokat várnak el tőlünk. Vannak olyan játékelemek, ami előtt gumilapok vannak. 
Ezt a területet fakeret rögzíti vagy tartja össze. Ez a fakeret gyakorlatilag halott. Ennek a 
felújítását el kellene végezni. Kértem Bérci Robit, hogy mérje fel, aztán adja le az 
anyagigényt.  
Aztán van ott egy régi típusú hinta, amelyen szét van szakadva a biztosító lánc. Ez 
balesetveszélyes. 
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Van 8 – 10 gödör, ezeket fel kellene tölteni, mielőtt baleset történik.  
Hasonló a helyzet a Korányi utca kis játszóterén. Ott a homokozó kerete nagyon rossz 
állapotban van. Ezt is fel kellene mérni.  
A magam és a Képviselő-testület nevében mindenkit nagy tisztelettel meghívok a Május 1-ei 
rendezvényre, mindenki érezze jól magát.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Csatlakoznék Jávorka képviselő úr által elmondottakhoz. Az 
iskola előtti játszótéren is vannak gondok. A kerítés időről-időre hiányos. A játékokon is  
szükségesek felújítások.  
 
Girasek Károly  képviselő: A korábbi Egyebek napirendben elhangzottakra nem érkezik 
válasz. A bizottsági ülésen elhangzottakra sem mindig kapunk választ.  
Arról volt szó, hogy a polgármester szabadságolási ütemezéséről folyamatosan tájékoztatják 
a Testületet, ezek nem történnek meg, pedig sok dolog ütemezése miatt fontos lenne.  
Szerepel a Lejárt idejű határozatokban, hogy lezárult egy per, azt kérem, hogy a jogerős 
ítéletet a képviselők és bizottsági tagok számára juttassák el.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Új tulajdonos van a volt Rompos cukrászdában. Az új 
tulajdonos 3 kocsit használ, ezekkel rendszeresen a füvön parkol, esetleg a járdáról 
kanyarodik fel rá. Meg kellene kérni őket, hogy ne parkoljanak a fűre. Kérem, menjen nekik 
jelzés.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A lomtalanítással kapcsolatban annyi információm van, 
hogy ígéretet kaptunk, hogy lesz tartva lomtalanítás a városban. Nem tudom, hogy mi fog 
alakulni. Ha mégsem lesz, az nem rajtunk fog múlni.  
Érkezett a Nemzeti Közművektől egy levél. Ebben tájékoztatnak, hogy a társasházakra is 
kiterjesztették a rezsicsökkentés lehetőségét. Május 31-ig lehet kérni a jóváírást.  
Be lehet jönni a hivatalba nyomtatványért, amin ezt lehet igényelni.  
Meg szeretném köszönni a választással kapcsolatban elsősorban a Szavazatszámláló 
Bizottságnak és a delegáltaknak a becsületes, tisztességes munkát, és köszönöm a 
szavazóknak, hogy elmentek szavazni.  
 
Girasek Károly  bizottsági tag: Nagyon örülök, hogy a lomtalanítás ügyében történik valami, 
de még mindig nem biztos semmi, ezért a május 12-ét nem kellene tartani, mert kevés az 
idő.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Most azt mondtam el, amit ma telefonban mondtak nekem.  
Még el szeretném mondani, hogy hamarosan rendeződnek a csekkek is, már folyamatban 
vannak.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: A Zöld Hídnál vannak a csekkek 
egyeztetésen. Amint visszaérkeznek a Hulladékkezelőhöz, akkor kiküldik a lakosság részére. 
Nem egyszerre lesz a fizetési határidő.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Amennyiben nincs más felvetés, megköszönöm a munkát 
mindenkinek, a figyelmet a televíziónézőknek. Az ülést 18. 59. perckor bezárom. 
 
 

 
Kmf. 
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Hegedűs Ferenc                                                            Dr. Varga Tibor  
                     polgármester                                                                        jegyző 
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