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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Az Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 19./2000.(XII.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatra szorul. Egyrészt megszűnt jogszabályok, 
másrészt van olyan terület, melyet az akkor elfogadott rendelet nem is tartalmazhatott, mivel aktualitá-
sa nem volt.  
 
Jelen rendelet-tervezet tartalmazza mindazon elismeréseket, melyeknek a mai napon is van létjogo-
sultságuk, ugyanakkor kiegészül a Rétság Egészségügyéért Életpálya díj kitüntetés lehetőségével. 
 
Az egészségügy jelenleg igen érzékeny terület. A tevékenységüket önként vagy saját akaratuktól füg-
getlenül befejező orvosok csak rövidebb vagy hosszabb keresés után pótolhatók. A díjra azon orvosok 
jogosultak, akik nem csupán egészségügyi tevékenységükkel hagytak űrt maguk után, hanem aktív 
közéleti munkát is végeztek, segítették a város fejlődését. E két tevékenység párhuzamos végzése 
igen nagy odaadást, elhivatottságot követel. Javaslatom az, hogy e díj posthumusz is legyen adomá-
nyozható. 
 
Véleményem szerint a díjjal járó pénzösszeg a költségvetésünket nem veszélyezteti. 
 
Javaslom továbbá, hogy a PRO URBE díjjal is adható legyen pénzbeni elismerés is.  
A pénzbeni elismerésekre a rendelet-tervezetben javaslatot teszek, természetesen más javaslatokat is 
elfogadok. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. január 26. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

. 
 
 

4.) Rendelet-tervezet 
 
Az előterjesztéshez csatolva. 

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

 
 

 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2022.( II…...) rendelete 

Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete- az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint a Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  - attól a céltól vezérelve, hogy 
a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő  érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket 
és vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és 
cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, 
RÉTSÁG VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet, PRO URBE díjat, RÉTSÁG EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT 
ÉLETPÁLYA díjat, VÁLLALKOZÓK A VÁROSÉRT, valamint AZ ÉV RÉTSÁGI TANULÓJA 
kitüntetést alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a 
következő rendeletben szabályozza. 
 

Rétság Város Díszpolgára cím 
 

1.§ 
 

(1)  Rétság Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar, 
vagy külföldi állampolgárnak, aki Rétság város és polgárai számára, a város 
fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végzett. Jelentős munkájával vagy egész életművével általános 
elismerést szerzett. 
 

(2)  Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható. 
 

(3)  Díszpolgári cím évente egy adományozható, melyet városi ünnepség keretében, a 
március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 

 

(4)  A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 
 

(5)  A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint 
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 
 

(6) A város díszpolgára: 
a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein; 
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség 

szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; 
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményének 

valamennyi rendezvényét. 
 

Pro Urbe díj 
 

2.§ 
 

(1)  Pro Urbe díj adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város 
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely 
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ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 

 
(2)  A Pro Urbe díjból évente legfeljebb kettő adományozható, melyet ünnepélyes 

keretek között, a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 
 
 

(3)  A Pro Urbe díj mellé díszoklevél és pénzelismerés jár, melynek nettó összege a 
mindenkori bruttó minimálbér ötszörös összege. 

 
 

Rétság Egészségügyéért Életpálya díj 
 

3.§ 
 

(1) Rétság Egészségügyéért Életpálya díj adományozható azoknak a személyeknek, 
akik az egészségügyi ágazatban kiemelkedő orvosi munkát végeztek. Több évtizedes 
munkájuk során önzetlenül szolgálták körzetük lakosságát, továbbá részt vettek a 
város fejlesztésének előmozdításában. 
 

(2) Nem jogosult a Rétság Egészségügyéért Életpálya díjra az az orvos, akinek a    
jogviszonya rendkívüli felmondással szűnt meg. 

 
(3) A Rétság Egészségügyéért Életpálya díjjal pénzelismerés jár, melynek nettó összege 

a mindenkori bruttó minimálbér húszszorosa. 
 

(4) A Rétság Egészségügyéért Életpálya díj posztumusz is adományozható, amely 
esetben a díj és a díjjal járó pénzelismerés átvételére az elhunyt örököse, örökösei 
jogosult(ak). 

(5) A díjat a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 
 
 

Vállalkozók a Városért 
 

4.§ 
 
(1)  Vállalkozók a Városért elismerés adományozható annak az egyéni vagy társas 

vállalkozásnak, akik az önkormányzat fejlesztési és intézmény működtetési 
feladatainak ellátásához jelentős mértékben hozzájárultak. 
 

(2)  Vállalkozók a Városért elismerés évente legfeljebb három egyéni és három társas 
vállalkozás részére adományozható. 

 
(3)  A Vállalkozók a Városért címmel külön erre a célra készített emlékplakett és oklevél 

jár. 
  

(4)  Az elismerést a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 
 

(5)  Három éven belül ugyanannak a vállalkozásnak az elismerés nem adományozható. 
 

 
Az Év Rétsági Tanulója   

 
5.§ 
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(1)  Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy 
középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 
kimagasló eredményével, a művészetek, illetve a sport területén egyénileg, vagy 
csapatban nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett városunknak.  

 
(2)  Az Év Rétsági Tanulója elismerésből – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel- évente 

legfeljebb három adományozható, melyet ünnepélyes keretek között az október 23-i 
városi rendezvényen kell átadni. 

 
(3)  A csapatban elért kimagasló teljesítmény elismerése esetén a csapat tagjainak 

száma szerinti elismerés adományozható. 
 

(4)  Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel oklevél jár.  
 

 
Elismerések adományozásának és visszavonásának rendje 

 
6.§ 

 
(1) A Vállalkozók a Városért elismerés adományozására írásban javaslatot tehet: 

a) Képviselő-testület tagja(i) 
b) Képviselő-testület bizottsága(i) 
c) önkormányzati intézmények vezetője 
d) önkormányzati és intézményi alapítványok kuratóriumai. 

 
(2) A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe díj, a Rétság Egészségügyéért 

Életpálya díj és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására az (1) 
bekezdésben foglaltakon túl 
a) állampolgárok és 
b) civil szervezetek is javaslatot tehetnek. 

 
(3) A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe díj és a Vállalkozók a Városért 

elismerés adományozására vonatkozó javaslatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé. 
 

(4) A Rétság Egészségügyéért Életpálya díj adományozására vonatkozó javaslatot a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezi és a pénzelismerésre vonatkozó 
javaslattal terjeszti a Képviselő-testület elé. 
 

(5) Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a Pénzügyi 
és Városfejlesztési Bizottság véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 
(6) A Képviselő-testület a díjak és elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt. 

 
 Az elismerés visszavonása 

 
7.§ 

 
(1)  A Rétság Város Díszpolgára cím és a Pro Urbe díj visszavonható, ha az 

elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. 
 
(2)  Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
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(3)  A visszavonás módjára a 6.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen 
alkalmazni kell. 

 
 

 
 

Vegyes rendelkezések 
 

      8.§ 
 

(1) Az elismerésben részesített személyekről, szervezetekről és vállalkozásokról a 
Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2.§ (2) bekezdésében 
foglalt rendelkezések érvényesüléséről. 
 

(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell 
biztosítani. 
 

9.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 19./2000.(XII.29.) 
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 

 
 

         Mezőfi Zoltán                                      Jámbor Lajos 
           polgármester                                               jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                                 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

A 2022. évi költségvetés előkészítése 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2022. évi költségvetés összeállításához rendelkezésünkre áll az állami támogatás eredeti előirányza-
ta, valamint a tényleges számlamaradvány összege.  

 
2022. évben is minden feladatra kapunk támogatást, és a havi nettó finanszírozás keretében kerül le-
vonásra a szolidaritási hozzájárulás 
 
Állami támogatás alakulása (forintban) 

 
 
Jogcím megnevezése Támogatás (Ft) 
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 106 629 898 
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 78 873 400 
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 

0 
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermek-
jóléti szolgálat/központ támogatása 21 639 912 
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermek-
jóléti szolgálat/központ támogatása kivételével 1 356 200 
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 20 856 763 
Szünidei étkeztetés támogatása 57 000 
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 6 028 212 
Állami támogatás összesen 235 441 385 
Befizetendő szolidaritási hozzájárulás 130 718 456 
Felhasználható állami támogatás 104 722 929 

 
Az állami támogatás tekintetében újabb tájékoztatást kaptunk többletnormatívákról. A többletnormatí-
vák a béremelések fedezetét szolgálják, továbbá a gyermekétkeztetés dologi kiadásait fedezi. 
A többletnormatívákat táblázatos formában az előterjesztéshez mellékelem. 
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A pénzbeni és természetbeni szociális juttatások állami támogatása nem szűnt meg. Az éves támoga-
tás megállapításánál azonban figyelembe veszik az adóerő-képességet. Adóerő-képességünk miatt 
támogatásra 2022. évben sem vagyunk jogosultak. Támogatást 2014. évben kaptunk utoljára e jogcí-
men, melynek összege 14.138 eFt volt, de már akkor is ez az összeg -–szintén az adóerő-
képességünk miatt – az egyébként járó összeg 50 %-a volt. 
 
A központi támogatáson felül átengedett bevételek illetik meg az önkormányzatokat, melynek összege 
minimális. 
 
Továbbra sem vagyunk jogosultak a gépjárműadó meghatározott százalékára. 2021. évi változás, hogy 
az adót a NAV fogja beszedni. 
 
 
 
 
Bankszámlaegyenlegeink: 
 

Bankszámla száma Neve 2021.dec.31. záró egyenleg 

11741031-15451615 Költségvetési számla 693 285 691
11741031-15451615-10020009 Közfoglalkoztatási tám. 1
11741031-15451615-10011001 Egészségügy finanszírozás 6
11741031-15451615-06910000 Egyéb elkülönített szla 19 812
10037005-00343309-00000017 Közlekedésfejl. pály. 118 763
10037005-00343309-00000024 Zöld város pályázat 102 695 490
10037005-00343309-00000031 Bölcsőde pályázat 111 141 579
Önkormányzat összesen   907 261 342
      
11741031-15735492 Polgármesteri Hivatal 521 226
11741031-16776368 Napköziotthonos Óvoda 1 203 916
11741031-15453260 VMKK 1 349 824
11741031-15836892 CSGYK 1 128 422
Intézmények összesen   4 203 388
      
Mindösszesen   911 464 730

 
 
A pénzmaradvány elszámolása a 2021. évi beszámolóban történik meg. A 2021. évi teljesítésű szám-
lák beérkezése az előterjesztés készítésekor még folyamatos. 
 
 

 
Jogszabályi feltételek, kiemelve a változások: 
 
Bérek, járulékok: 

- a köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft), a klasszikus közalkalmazotti bértábla továbbra sem 
változott, 

- a költségvetési törvény nettó 400.000 Ft/fő/év összegben maximalizálja a cafeteria éves 
összegét, 
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- a 2022. évi a minimálbér: 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum: 260.000 Ft/hó  
- közfoglalkoztatási bér 100.000 Ft/hó 
- öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó 
- szociális hozzájárulási adó 13,0 % 
- személyi jövedelemadó 15 % 
- elismert infláció 3,0 % 

 

 
Közbeszerzési értékhatárok a 2021. évi határokkal azonosan: 
 
„A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti 
közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2021. január 
1-jétől 2022. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 50,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint, 
d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint. 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési ér-
tékhatár 2021. január 1-jétől 2021. december 31-éig 
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint, 
d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint, 
e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.” 
 
 
 
Hiány 2022. évben sem tervezhető.  

 
 
Bérek változása 
 
A minimálbér és a garantált bérminimum változását az előző bekezdésben bemutattuk.  
 
Az idei bérnövekedések érintik szinte a teljes dolgozói állományt. A növekmény ebben az évben is vál-
tozó. 
 
Helyi iparűzési adó: 
 
A 2021. évi szabályozások érvényesek  
 
Fejlesztések: 
 
2022. év kiemelt feladata lesz a Zöld város pályázat befejezése, a bölcsődepályázat befejezése, az 
iskolai étkezde kialakítása. Mihamarabb dönteni kellene a 2022. évben kijelölt városkarbantartási fela-
datok végrehajtásának üteméről. A várható adóbevételek ismeretében javaslom a végleges döntést 
meghozni. A fejlesztések tekintetében a következő kiemelt feladatokat javaslom: 
 

a) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerek 
felülvizsgálata, a hibás szakaszokra éves karbantartás megvalósításának ütemezése, 

b) Zöld város pályázat befejezése, 
c) Bölcsőde pályázat végrehajtása, 
d) Iskolai étkezde kialakítása, 
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e) futópálya kialakítása a volt honvédségi sportkombinátban. 
. 

 
 
2020. évben arról döntöttünk, hogy a lakosság szemétszállítási díját 100 % átvállalja a Képviselő-
testület. Javaslatokat kérek, a 2022. évi támogatás mértékére. Információim szerint igen sok (134 db) 
üres családiház, lakás van városunkban.  
 
Elvi döntés született a lakosság komposztálásának támogatásáról is, melyről külön előterjesztés ké-
szül. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2022. január 12. 
 
  Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

 
 

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

 
3.) Jogszabályi háttér: 2021. évi XC. törvény. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( I.27.)  HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi költségvetés összeállításá-
nak szempontjainak meghatározásáról készített előterjesztést. 
 

 
1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul sem 

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

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

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

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

lön mellékletben kell kimutatni.  
 
5.) A 2022. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 

dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők vonatko-
zásában, egységesen ……………… Ft-ban állapítja meg.  

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

vezését 2022. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell végrehaj-
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tani. Az önkormányzati dolgozók (ide értve a Városüzemeltetési csoport Polgármesteri 
Hivatal állományában lévő dolgozóit is) munkaruha, védőruha keretét a 2020.  évi ösz-
szeggel azonosan, 50.000 Ft összegben határozza meg. 

 
8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény, illetve a Képviselő-

testület döntése szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni.  
 
9.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2020. január 1. naptól a 

Képviselő-testület a törvényi minimumnak megfelelő összegben, 38.650 Ft-ban kíván-
ja meghatározni. 

 
10.) Jutalom a 2022. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem tervezhető. A 

felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján építhetők be az eredeti 
előirányzatok közé.  

 
11.) A 2016-2021. évi feladatelmaradások költséghatását a pénzmaradvány terhére visz-

sza kell tervezni. 
 
12.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj, stb.) a 2022. évi költségve-

tésben ütemezni kell. 
     

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

 
14.) A végleges költségvetéseket papír alapon és elektronikusan 2022. február 2. napig 

kell eljuttatni a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.  
  
15.) Kiemelt feladatként  
a.) Az intézmények biztonságos működtetését,  

b.) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerek felül-
vizsgálata, a hibás szakaszokra éves karbantartás megvalósításának ütemezése, 

c.) Zöld város pályázat befejezése, 
d.) Bölcsőde pályázat végrehajtása, 
e.) Iskolai étkezde kialakítása, 
f.) futópálya kialakítása a volt honvédségi sportkombinátban. 

 
javaslom meghatározni. 
 
A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  
 
Határidő: 2021. február 15.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi intézményvezető 

 
 
 
Mezőfi Zoltán  

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

 
 
Jámbor Lajos jegyző 
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Előterjesztés melléklete 
 

Támogatási jogcím 
Kiegészítő 

fajlagos 
összeg 

Mutató Kiegészítő 
támogatás 

Önkormányzati hivatal működésének támogatása     611 295
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása     205 440
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása     270 000
Településüzemeltetés - köztemető támogatása     651 072
Településüzemeltetés - közutak támogatása     139 450
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása     272 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása     600
A  települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez 
biztosított kiegészítő támogatás     2 150 257
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc 
órát 20 000 106,7 2 134 000
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 
nyolc órát, de eléri a hat órát 10 000 0,0 0
pedagógusok átlagbéralapú támogatása 401 400 9,6 3 853 440
pedagógusok átlagbéralapú támogatása 200 700 0,0 0
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzett-
séggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 35 690 1,0 35 690
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú tá-
mogatása 539000 6 3 234 000
A  települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása 
jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás     9 257 130
Család- és gyermekjóléti központ 979700 5486320 5 486 320
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás 6000 20 120 000
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak 
támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás     5 606 320
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 258 300 5,59 1 443 897
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 
jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás     1 443 897
        
Összesen     18 457 604

 
 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

Élhető település pályázat dokumentumainak utólagos jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt rendkívüli ülésen tájékoztattam képviselőtársaimat arról, hogy ígéretet kaptam arra, hogy 
pályázati forráshoz juthatunk futópálya kialakítása és további illegális hulladéktelep felszámolására.  
 
A pályázat beadási határideje igen szűkös volt, a pályázat benyújtásra került. 
 
A TOP PLUSZ-1.2.1-21-NG1 számú pályázatban konzorciumi partnerrel tudtunk indulni. A benyújtott 
pályázatot és konzorciumi szerződést az előterjesztéshez mellékelem. 
 
Az igényelt támogatás összege: 21.000.002 Ft, amely az alábbi kiadások fedezetét tartalmazza: 
 
Feladat Önkormányzat Konzorciumi partner Összesen 
Műszaki ellenőr 196 262   196 262
Kivitelezés bruttó 18 576 170   18 576 170
Nyilvánosság   58 878 58 878
Projekt előkészítés   594 673 594 673
Műszaki tervek 1 050 000   1 050 000
Projektmenedzser   524 019 524 019
Összesen 19 822 432 1 177 570 21 000 002

 
A pályázat 100 % támogatási intenzitást tartalmaz. A keretösszeg azonban nem túl széles pálya kiala-
kítására elegendő.  A részletes tervek ismeretében tudunk dönteni arról, hogy esetlegesen saját for-
rással egészítjük ki a pályázatot annak érdekében, hogy kellő szélességű futópályát kívánunk építeni. 
   
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2022. január 26. 
 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 

Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, mely szerint pályázatot benyújtani és szerződést aláírni testü-
leti jóváhagyást követen lehet.  
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság város önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Élhető települések pályázat pályázati 
dokumentációnak utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 

- a TOP PLUSZ-1.2.1-21-NG1 számú pályázat benyújtását, valamint 
- a konzorciumi megállapodás aláírását 

utólagosan jóváhagyja. 
 
A pályázatban feladatként megjelölt futópálya építés és illegális hulladéklerakó felszámolással egye-
tért. 

 
Határidő: ---.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



 

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatási kérelem benyújtására 

 
 
 
1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, 
Élhető települések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak 
be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel 
megvalósítsák.  
 
A támogatási kérelem címe: Rétság az élhető település 
 
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és 
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok) 
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás 
keretei között részt vállalnak: 
 
Szervezet neve: Rétság Város Önkormányzata 

Postacím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

735496 

Adószám: 15735492-2-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Mezőfi Zoltán János 

 

Szervezet neve: Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Postacím: 2687 Bercel, Béke út 1. 

Székhely: 2687 Bercel, Béke út 1. 

Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 

12 09 009526 

Adószám: 25540936-2-12 

Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Haralambeasz Zsuzsanna 

 
 
A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Rétság Város 
Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják. 
 
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a 
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot 
képviselje. 



A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat 
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.  
 
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási 
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek 
érdekében együttműködnek. 
 
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás 
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási 
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a 
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 
 
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi. 
 
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve 
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
8. A Tagok egyéb megállapodásai: 
_________________________________……………………………………………………..1 
 
 
 
 
 
 
            Konzorcium vezetője 

 
 

Mezőfi Zoltán János 
Név 

 
 

Rétság Város Önkormányzata 
Szervezet 

 
                           P.H. 

 
Aláírás dátuma:  
2022. január 10. 

 
 
 

…………………………… 
 

             konzorciumi tag 
 
 

Haralambeasz Zsuzsanna 
Név 

 
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság  
Szervezet 

 
P.H. 

 
Aláírás dátuma:  
2022. január 10. 

 
 

…………………………… 
 

 

 
                                                 
1 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7. 
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők. 



 

 
 

 
 

Nyilatkozat  
Natura 2000 érintettség  

 
 
Alulírott Mezőfi Zoltán János polgármester, mint a támogatást igénylő Rétság Város 

Önkormányzatának (Székhely:2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője a TOP_PLUSZ-

1.2.1-21-NG1-2022-00059 azonosító számú, Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése című felhívásra benyújtott „Rétság az élhető település” című támogatási 

kérelem kapcsán nyilatkozom, hogy:   

-  a tervezés során a Natura 2000 érintettség és annak hatásai vizsgálatra kerültek, a 

beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti. 

 

 

Kelt.: Rétság, 2022.01.17. 

 

       ………………………………………… 

               

            polgármester 

       

       P. H. 

 



TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1 - Élhető települések
Rétság az élhető település
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő rövidített neve
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gazdálkodási formakód:
321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15735492-2-12

Statisztikai szám: 15735492-8411-321-12

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek): 735496

Minősítési kód:
Önkormányzat

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma
Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható
szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Nyilatkozat a támogatási kérelem benyújtásához szükséges előzetes Kormány-hozzájárulásról többségi
állami tulajdonban álló gazdasági társaságok esetén

Konzorciumi tag teljes neve:
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft.

Gazdálkodási formakód:
572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószám (8-1-2 karakter): 25540936-2-12

Statisztikai szám: 25540936-7022-572-12

Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel 12-09-009526

Alapítás időpontja: 2016.04.08.

Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):
Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):
70.22 - Üzletviteli,egyéb vezetési tanácsadás

ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel
kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg
kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján
átláthatósági szempontból:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Ezúton nyilatkozom, hogy a támogatást igénylő többségi állami
tulajdonban álló gazdasági társaság, emiatt a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI.
13.) Korm. határozat alapján a támogatási kérelem
benyújtásához a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges.

Nem

Ezúton nyilatkozom, hogy a támogatást igénylő rendelkezik a
Kormány előzetes hozzájárulásával, amely a támogatási
kérelem benyújtásához szükséges.

Nincs kiválasztva

Az előzetes Kormány-hozzájárulást tartalmazó dokumentum
megnevezése/száma
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő neve:
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Helység
Rétság

Irányítószám
2651

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Nógrád

Kistérség
Rétsági

Járás
Rétsági

Közterület:
Rákóczi út

Házszám: 20.

Helyrajzi szám:

Helység
Rétság

Irányítószám
2651

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Nógrád

Kistérség
Rétsági

Járás
Rétsági

Közterület:
Rákóczi út

Házszám: 20.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő neve:
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Helység
Bercel

Irányítószám
2687

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Nógrád

Kistérség
Balassagyarmati

Járás
Balassagyarmati

Közterület:
Béke út

Házszám: 1.

Helyrajzi szám:

Helység
Bercel

Irányítószám
2687

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Nógrád

Kistérség
Balassagyarmati

Járás
Balassagyarmati

Közterület:
Béke út

Házszám: 1.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:
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Képviselő adatai

Képviselő adatai

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Képviselő adatai
Név:
Mezőfi Zoltán János

Képviseleti jog
Önálló

Beosztás:
Polgármester

Telefon:
06-30-321-18-85

Telefon (mobil):

E-mail:
hivatal@retsag.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő adatai
Név:
Haralambeasz Zsuzsanna

Képviseleti jog
Önálló

Beosztás:
ügyvezető

Telefon:

Telefon (mobil):
06-70-984-84-73

E-mail:
nyugatnograd.16@gmail.com

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat! RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kapcsolattartó adatai
Név:
Bíró Anna

Beosztás:
Projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil):
06-30-696-50-28

E-mail:
nyugatnograd.16@gmail.com
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Projekt adatok
Projekt adatok

Projekt részletes bemutatása

A projekt címe:
Rétság az élhető település

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.07.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2025.05.31.

A projekt konzorciumban valósul meg? Igen

Részletes szakmai tartalom
Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!
A beruházással mindenki számára könnyen elérhető, akadálymentesen megközelíthető szabadidő eltöltési lehetőség valósul meg: a
„rekortán” futópálya kiépítése települési szolgáltatások számának növelését, színvonalának emelését, a elhagyott hulladék
elszállítása, ártalmatlanítása, terület helyreállítása egy élhetőbb települési környezetet eredményez.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése
(cél kódja és megnevezése)
Rétság város helyi esélyegyenlőségi programja kiemelten fontosnak tartja az egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős
programokhoz való hozzáférést, hogy minél szélesebb réteg férjen hozzá sportolási lehetőségekhez, illetve a települési illegális
hulladék felszámolását, hisz ezáltal a település élhetőbbé tételét.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel?

Nem

Projekt keretében érintett tevékenység
A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási
beavatkozások) Nem

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése Nem

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos
települési fejlesztések Igen

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés Nem

E) Hulladékkezelés, kármentesítés Igen

Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költségeket!
Főtevékenység
Projekt keretében adott főtevékenységre betervezett
elszámolható költség (Ft)

A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási
beavatkozások) 0

B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése 0

C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos
települési fejlesztések 17000002

D) Fenntartható közlekedésfejlesztés 0

E) Hulladékkezelés, kármentesítés 4000000

A projekt illeszkedik az Európai Duna Régió Stratégiához?
2. pillér, KK4, 6. fellépés: ÉGHAJLATVÁLTOZÁS: Az
éghajlatváltozás okozta vízminőséggel és vízmennyiséggel
kapcsolatos változásokhoz való alkalmazkodással kapcsolatos
intézkedések ösztönzése

Igen

2. pillér, KK5, 1. fellépés: A különböző veszélyekhez
kapcsolódó kockázatkezelési tervek fejlesztésének és
megvalósításának megfelelő támogatása

Igen

2. pillér, KK5, 5. fellépés: Az éghajlatváltozás regionális és
helyi hatásainak előrejelzése. Igen

A projekt keretében kerékpárosbarát fejlesztés tervezett? Nem
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Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Helység
Rétság

Irányítószám
2651

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Nógrád

Kistérség
Rétsági

Járás
Rétsági

Közterület:
.

Házszám: .

Helyrajzi szám: 039/10

Szelvényszám:

Útszám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen
valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő
intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága
(m2)

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek
indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Barnamezős beruházás indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.
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Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Helység
Rétság

Irányítószám
2651

Régio
Észak-Magyarország

Megye
Nógrád

Kistérség
Rétsági

Járás
Rétsági

Közterület:
.

Házszám: .

Helyrajzi szám: 0200

Szelvényszám:

Útszám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló
14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá
tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen
valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő
intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta

Nem releváns.

Az építési, vízjogi, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás
során a Natura 2000 érintettséget és annak hatásait
megvizsgálták, a beruházás a a Natura 2000 jelölő fajainak és
élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló
nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.

Nem

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága
(m2)

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek
indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Barnamezős beruházás indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2)

Zöldmezős beruházás indokoltsága
A projekt megvalósításához nem igényel földterületet (pl. képzés vagy szervezet-fejlesztés). A mutató értéke 0.
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Mérföldkövek

Mérföldkövek

Projekt előkészítettség

Műszaki-szakmai eredmény

Mérföldkő megnevezése:
A projekt műszaki- szakmai előkészítése

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.05.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Műszaki tervek elkészítése, engedélyek beszerzése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege 2000000

Mérföldkő megnevezése:
A projekt fizikai befejezése

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2025.05.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
Építési és egyéb tevékenységek lezárása, fizikai befejezését igazoló dokumentumok elkészítése

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás
összege 19000002

Integrált városfejlesztési stratégia Igen

Kerékpárforgalmi hálózati Terv Nem

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Nem

Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Igen

Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Nem

A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Igen

Egyéb dokumentumok Igen

Projekt előkészítettsége és megvalósításának ütemezése
A projekt az előkészítésnek megfelelő dtádiumban van.

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Beruházási tevékenységek lezárása, projekt fizikai befejezése

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:
Beruházási tevékenységek lezárása, projekt fizikai befejezése

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A beruházási tevékenységek lezárása, projekt fizikai befejezése után megtörténhet az átadás- átvétel és a rendeltetésszerű használat
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Műszaki-szakmai eredmény

Bankszámlaszám - egységes

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:
Tervek elkészítése, szükséges hatósági engedélyek beszerzése

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:
Tervek elkészítése, szükséges hatósági engedélyek beszerzése

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Megkezdődhetnek a beszerzések és a fejlesztés

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11741017-21119615-
00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11741031-15451615-
00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Előleg

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. önerő 0 0,000000%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
 I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,000000%
 I/3. bankhitel 0 0,000000%
 I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,000000%
II. egyéb támogatás 0 0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt
támogatás 21 000 002 100,000000%
Projekt elszámolható költsége 21 000 002 100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása 0 -
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása - le nem vonható ÁFA 0 -
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható
hozzájárulása 0 -
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott
tevékenységek költségei 0 -
Projekt teljes költsége 21 000 002 -

Költségek listája
Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költsége
lem Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 196 262
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 196 262
Mennyiség 1
Nettó érték 196 262
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 196 262
Elszámolható költség
[Ft] 196 262
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 196 262
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Műszaki ellenőr

Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Élhető települések
Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költsége
lem Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 14 626 906
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 3 949 264
Brutto egységár [Ft] 18 576 170
Mennyiség 1
Nettó érték 14 626 906
ÁFA érték 3 949 264
Teljes költség [Ft] 18 576 170
Elszámolható költség
[Ft] 18 576 170
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 18 576 170
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Beruházás költségei

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő
vonatkozásában rögzíti az adatokat!
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 115. § (2a) bekezdése
szerinti támogatási előleg igénylés lehetőségével kívánok élni. Igen
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Támogatást igénylő Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költsége
lem Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 58 878
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 58 878
Mennyiség 1
Nettó érték 58 878
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 58 878
Elszámolható költség
[Ft] 58 878
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 58 878
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Kötelező nyilvánosság költsége

Támogatást igénylő Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költsége
lem Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 594 673
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 594 673
Mennyiség 1
Nettó érték 594 673
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 594 673
Elszámolható költség
[Ft] 594 673
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 594 673
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Projekt- előkészítő tanulmány költsége

Támogatást igénylő RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tevékenység neve Élhető települések
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költsége
lem Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 826 772
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 223 228
Brutto egységár [Ft] 1 050 000
Mennyiség 1
Nettó érték 826 772
ÁFA érték 223 228
Teljes költség [Ft] 1 050 000
Elszámolható költség
[Ft] 1 050 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 1 050 000
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Műszaki tervek

12 / 13



Támogatást igénylő Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költsége
lem Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás
Beszerzés jellege Beszerzés
Elszámolási mód Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő
hozzárendelése -
Netto egységár [Ft] 524 019
Nettó egységárra
jutó ÁFA [Ft] 0
Brutto egységár [Ft] 524 019
Mennyiség 1
Nettó érték 524 019
ÁFA érték 0
Teljes költség [Ft] 524 019
Elszámolható költség
[Ft] 524 019
Nem elszámolható
költség [Ft] 0
Támogatási százalék
[%] 100
Támogatási összeg
[Ft] 524 019
Összes kifizethető
költség (Ft) –
Utófinanszírozott

0
Összes kifizethető
költség (Ft) – Szállítói
finanszírozású

0
Részletezés Projektmenedzsment költsége

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
Az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás
céljából épített vagy
felújított zöld
infrastruktúra*

2025.05.31. 0,0000 0,0000 0,0000
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

A leendő bölcsőde működési formája, bölcsőde vezetői pályázat meghirdetése, eszközbeszerzés meg-
indítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A bölcsőde kivitelezése folyamatban van. A tervek szerint a bölcsőde 2022. év második félévben meg-
kezdheti működését. 
 
Figyelembe véve, hogy a működéshez több szükséges elemet az önkormányzatnak kell biztosítani, 
ezért el kell dönteni, hogy az új bölcsőde milyen formában működjön. 
 
Két lehetőség van: 
 
 1./ Az önkormányzat beintegrálja a jelenlegi óvoda „Alapító okiratába”. 
 2./ Önálló intézményt hoz létre. 
 
Mind a két esetben el kell végezni a szükséges adminisztrációs munkát, alapító okiratot kell módosíta-
ni, vagy egy új alapító okiratot kell létrehozni és azt végig futtatni az illetékes hivatalokon. 
 
Az intézménynek az Alapító okirat elkészítésével azonos időben célszerű nevet is adni. 
  
Gondoskodni kell az önkormányzatnak a személyi, tárgyi feltételek kialakításában. Új intézmény létre-
hozása során ki kell írni a vezetői pályázatot a vezető kiválasztására és megbízására. 
 
A pályázati hirdetmény mellékelve. 
 
A pályázat közzétételének ideje: 2022. február 5-ig 
 
A pályázat benyújtásának ideje: 2022. február 28. 
 
A képviselő-testület a pályázat elbírálásáról a 2022. március 24.ülésén dönt. 
 
A bölcsődei eszközbeszerzésekre a Támogatói Okirat szerint nettó 20.000.000 Ft támogatást kaptunk. 
Meggyőződésem, hogy a támogatásban rendelkezésre álló összeg közel nem lesz elég a szükséges 
eszközök beszerzésére.  
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Az eszközbeszerzési feladat – a felhasználási cél miatt - közbeszerzés köteles. A közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásához javaslom kérjünk árajánlatot, árajánlatokat.  
                                          
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
Rétság 2022. január 10-n 
 
                                                                                                                         Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
 
        
           

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

 
 

3.) Jogszabályi háttér 
Alapító okirat elkészítése, személyügyi munka elindítása. 
 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2022. (II.03.) HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
  
A Képviselő-testület új intézményt kíván létrehozni.. 
 
A Képviselő-testület a bölcsőde vezető kiválasztására elfogadja az előterjesztéshez mellékelt pályázati 
felhívást.  
 
A pályázat beadásának határideje: 2022.február 28. 
 
A beérkezett pályázatok elbírálása 2022. március 24 
 
Az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás lebonyolításához árajánlatot kell kérni 

- Márkus Pál közbeszerzési tanácsadótól, 
- …………………………………………….. 

 
 Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
                                                                                      Jávorka János 
                                                                                       alpolgármester 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
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Rétság Város Önkormányzata 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján 

pályázatot hirdet 
Rétsági Bölcsőde 

INTÉZMÉNYVEZETŐ (magasabb vezető) 
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás ideje: 2022. 06. 01-től 2027. 06.01-ig szól 
 
A munkavégzés helye: Nógrád megye,2651 Rétság , Mikszáth út 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységének felelős vezetése, irányítása: a három év alatti 
gyermekek gondozásának, nevelésének megszervezése, a jogszerű és szakszerű működés, valamint 
magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, értékelése, az  intézmény 
kiegyensúlyozott szabályszerű gazdálkodásának biztosítása a fenntartó elvárásainak megfelelően, az 
előírt pénzügyi-gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása, az intézményen belül a munkáltatói jogok 
gyakorlása. 
 
Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései, valamint a(z) valamint az e törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló Korm. Rendelet rendelkezési az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 
 
- Főiskola, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. melléklet I. 2. pontjában előírt képesítési követelmények, 
a 257/2000.(Xii.26.) korm. Rendelet 3.§. (3 ) bekezdésében meghatározott – felsőfokú végzettséget 
vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi 
ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett- legalább 5 éves szakmai gyakorlat. 
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel, internet, egyéb a vezetői tevékenységhez 
tartozó szoftverek, programok 
- büntetlen előélet, cselekvőképesség 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatás a megbízás esetén 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 
- vezetői végzettség (pedagógus szakvizsga, közoktatásvezetői, vagy szociális vezető) 
- helyismeret 
- határozott, következetes, pontos, precíz és igényes munkavégzés 
- kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és konfliktuskezelő készség 
- jó terhelhetőség, aktív, rugalmas együttműködés 
- kiemelkedő gyermekközpontúság 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 
- fényképpel ellátott szakmai önéletrajz 
- az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre 
épülő rövid és középtávú fejlesztési elképzeléseket 
- a végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti 
okiratok bemutatása mellett 
- közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál  nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részvevők a pályázati anyagát megismerhetik 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi 
ülésen történő tárgyalásához járul hozzá 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2022. február 28. 
 
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Lajos jegyző nyújt, a 06-70-9458106-os 
telefonszámon. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 
 
- Postai úton, a pályázatnak a Rétság Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2651. 
Rétság, Rákóczi út 20) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Bölcsőde 
Intézményvezető. 

vagy 
 

- Személyesen: zárt borítékban, a megadott címen a fenti előírások alapján, 2651, Rétság, Rákóczi út 20. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A vezetői pályázatok alapján a megbízásról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A 
pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 24. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 
- www.retsag.hu 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 5. 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

A z Extrém Légisport Egyesület bérleti szerződésének felmondása 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 3-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalásokat folytat a szomszédos Tolmács Község 
Önkormányzat Képviselő-testületével, a Tolmács 02/4 hrsz-ú terület Rétság közigazgatási területéhez 
való átadására vonatkozóan. Ez a 02/4 hrsz.-ú terület a volt honvédségi laktanya telephely területe, 
amelyen különböző méretű és típusú építmények, hangárok helyezkednek el. Ez a terület jelenleg 
Tolmács község közigazgatási területéhez tartozik. 
 
A tárgyalások eredményeként elkészült a megosztási vázrajz, amely tartalmazza azokat az elvárásokat 
amelyeket Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közigazgatási határ módosításához 
kért. Tolmács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a közigazgatási határmódosításhoz a 
Megosztási terven szereplő 7-es területen található 02/20 leendő új helyrajzi számon lévő 2 ha 1906 
m2 területet, a területen lévő kettő darab hangárral együtt, térítés mentesen tulajdonba átadni. Az elő-
zetes tárgyalások folyamán az elvi megállapodás megtörtént. 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2021,(VI.29) határozatában kifejezte a szán-
dékát a közigazgatási határ módosításához. 
 
A végső döntés meghozatalához kifejezetten kéri, hogy a 7-es területen található hangárokra vonatko-
zó bérleti szerződéseket Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérlőkkel mondja fel, va-
lamint nyújtsa be az értékbecslést a nevezett 7-es területre vonatkozóan. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Ingatlan Zrt-től az értékbecslést megrendelte, 
az folyamatban van. 
 
A nevezett 7-es területen lévő hangárokból egy darab hangárt az Extrém Légisport Egyesület bérel, 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület által elfogadott határozat és megállapodás alapján. 
 
A két önkormányzat megállapodott abban, hogy közös bizottságot hoznak létre a további egyeztetések 
érdekében. Ez megtartotta első ülését, az egyeztetésen Hajnis Ferenc polgármester kifejezetten kérte 
a 7-es területre vonatkozó értékbecslés elkészítését és a hangárt bérlő egyesület részére a bérlemény 
felmondását. Az ingatlant üres állapotban, teher mentesen kívánják átvenni. 
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A terület rendezése érdekében a Képviselő-testületnek fel kell mondani az Extrém Légisport Egyesület 
részére a „Bérleti szerződést”. 
 
A „Bérleti szerződés” 2. pontja a felmondási időt 30 napban rögzíti. 
 
A „ Bérleti szerződés” 8. pontja tartalmazza, hogy a „Bérbevevő a Bérleti szerződés megszüntetése 
után köteles a bérleményt kiürített állapotban, rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül vissza-
adni. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó csereingatlant nem köteles biztosítani.” 
 
A „bérleti szerződést” írásban kell felmondani. 
 
Javaslom a „Bérleti szerződés” 2022.. március 1-i időponttal történő felmondását. 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 4/2021.(VI.29.) határozatban foglalt bárme-
lyik kérésének nem teljesítése, veszélyezteti a Tolmács 02/4 hrsz.-ú Tolmács közigazgatási területhez 
tartozó, de Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő, volt laktanyai telephely terület, Rétság köz-
igazgatási körzetében való véglegesítését. 
 
Mellékelve: Műszaki leírás, Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(VI.29.) ha-
tározata és az Extrém Légisport Egyesület Bérleti szerződése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a két önkormányzat között folyó tárgyalások érdekében az 
előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.  
 
 
Rétság 2022. január 12-n 
 
  
                                                                                                                        Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
        
            

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

 
Közigazgatási határ rendezés Tolmács Község Önkormányzatával. 
 

 
3.) Jogszabályi háttér 

 
 
Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03) KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület az Extrém Légisport Egyesület hangár bérlésére vonatkozó „Bér-
leti szerződés” felmondásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elfogadja. 
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A Képviselő-testület a Tomács községgel folyamatban lévő közigazgatási határ rende-
zése érdekében az Extrém Légisport Egyesülettel fennálló bérleti szerződését 30 na-
pos határidővel, 2022. március 1. nappal felmondja.  
 
A Képviselő-testület felhívja a bérlő figyelmét arra, hogy az bérleményt kiürített állapot-
ban, rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül a megjelölt határidőre köteles át-
adni. A Sportegyesület saját beruházásában megvalósult ajtók nem képezik az érték-
becslés tárgyát, azzal a tulajdonosa szabadon rendelkezik. 
 
A Képviselő-testületnek csereingatlant nem áll módjában biztosítani. 
 
A hangár átadásáról, önkormányzati visszavételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

 
Határidő:szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                       Polgármester 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
 
 



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

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

2022. évi karbantartási munkák előkészítése 
 

ELŐTERJESZTÉS  
a Képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület nagy figyelmet fordított, fordít Rétság város közterületeinek felújítására, karbantar-
tására. Több helyi lakos jelzett és kért segítséget közérdeket érintő problémák megoldására. 
Az elmúlt évben az önkormányzat több mint 200 millió forint összeget fordított közterületek karbantar-
tására felújítására. 
 
A helyi lakosság többsége pozitívan értékeli az elmúlt évben megvalósult felújításokat, egyetértenek és 
kérik azok további folytatását. A Takarék úti városias övezetből több lakó kérte a lépcsőházakhoz veze-
tő lépcsők, bejárók és szemetes edény tárolók kialakításának lehetőségét. 
 
Az általam végzett helyszíni felmérés alapján az alábbiakat javaslom: 
 
1./  A Rózsavölgy út további felújítása szélesítéssel a Körtefa út kereszteződésétől a Rózsavölgy út 
      1-5 előtti parkolóig. 
2./  A Mező út felújítása szélesítéssel a Szérűskert út kereszteződéstől a Mező út teljes hosszában. 
3./  Takarék út 3. előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely felújítása. 
4./  Takarék út 5. előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely felújítása. 
5./  Takarék út 7. előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely felújítása. 
6./  Takarék út 9. felé eső lépcsőlejáró és kuka tárolóhely felújítása. 
7./  Takarék út 13. felé eső lépcsőlejáró és kuka tárolóhely felújítása. 
8./  Takarék út 21.előtt lévő lépcsőlejáró és kuka tárolóhely felújítása. 
9./  Takarék út 23. előtt lévő lépcsőlejáró és kuka tárolóhely felújítása. 
10./Takarék út 25. előtt lévő lépcsőlejáró, bejáró, kuka tárolóhely felújítása. 
11./Takarék út 27.előtt kuka tárolóhely felújítása. 
12./Takarék út 9. A-B lépcsőház bejáratához a bejáró felújítása. 
13./Mikszáth út 8. és a Takarék út között lévő lépcsőlejáró felújítása. ( a faház mellett) 
14./Rákóczi út 51.mögötti bejáró felújítása, az épület mögötti parkolóhely felújítása szilárd burkolattal. 
      (a járda felújítása a társasházi közösség feladata) 
15./Mikszáth úton az óvoda felőli oldalon, a csapadékvíz elvezető árok lefedésével növelni lehet az út 
     szélességét, ezáltal biztonságosabbá válik a közlekedés. 
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16./El kell dönteni, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarában lévő parkolót fel kívánja e újíttatni az 
      önkormányzat, amennyiben igen, akkor szükségessé válik a pontos műszaki felmérés. Javaslom,  
      hogy elfogadása esetén a felmérés terjedjen ki a Rákóczi út 24.illetve a Korányi út mögötti  
      területre vonatkozóan is. ( becsült költsége: százmillió Ft.) 
      
17./ Petőfi utca-Radnóti utca közötti útszakasz felújítása. 
18./ A Szérűskert utcában a padka szélesítése és felújítása mart aszfalttal, vagy zúzott kővel. 
19./ A Takarék-Szőlő út közötti köves út felújítása zúzott kővel, vagy mart aszfalttal. 
20./ Rákóczi út 49 számú épület előtti ciklopköves bejáró, felújítása, kuka tárolóhely kialakítása, csa-
padékvíz bevezetése az árokba. 
21./ A közterületen található kátyúk kijavítása. 
 
 
Saját hatáskörben elvégzendő feladatok: 
 
1./ Játszótéri elemek folyamatos ellenőrzése, hibás eszközök javítása. 
2./ Köztéri utcabútorok karbantartása. (padok, hulladékgyűjtők) 
3./ Kültéri virágos ládák karbantartása. 
4./ Csapadékvíz elvezető átereszek tisztítása. 
 
Előzetesen egyeztettem Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnökkel, és Urbán László építész 
technikussal, nevezettek megküldték ajánlataikat és a megállapodás tervezetet az előterjesztésben 
sorszám szerint felsorolt feladatok műszaki felmérésére. 
 
Az árajánlatok és a megállapodás tervezetek mellékelve. 
 
Javaslom, hogy a műszaki felmérés és a szükséges dokumentáció elkészítésére a Képviselő-testület 
bízza meg Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnököt és Urbán László építésztechnikust. 
 
 Javaslom, hogy Espár Zsolt megbízása terjedjen ki a különböző közműhálózatokat érintő hatósági „E-
hiteles” ügyintézésére is.  
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
Rétság 2022. január 23-n 
 
  
                                                                                                                        Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
 
        
            

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

 
-2020 évben elfogadott karbantartási terv 
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3.) Jogszabályi háttér 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2022.( KT. HATÁROZATA 

 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést, egyetért az előterjesztésben felsorolt felújítási kar-
bantartási feladatokkal: 
 
A Képviselő-testület megbízza Espár Zsolt tervezőt az alábbi karbantartási, felújítási feladatok felméré-
sére és a műszaki dokumentumainak elkészítésére: 
 
1./  A Rózsavölgy út további felújítása a Körtefa út kereszteződéstől a Rózsavölgy út 1-5 parkolóig. 
2./ A Mező út felújítása a Szérűskert kereszteződéstől a Mező út teljes hosszában. 
14./Rákóczi út 51 mögöttibe bejárófelújítása, az épület mögötti parkolóhely felújítása. (A járda felújítása 
a társasházi lakóközösség feladata.) 
15./A Mikszáth úton, az óvoda felőli oldalon a csapadékvíz elvezető árok lefedésével növelni lehet az 
út szélességét, ezáltal biztonságosabbá válik a közlekedés. 
18./A Szérűskert utcában a Börzsönyi út kereszteződéséig a az útpadka szélesítése mart aszfalttal, 
vagy zúzott kővel. 
19./A Takarék út-Szőlő út közötti köves út felújítása mart aszfalttal, vagy zúzott kővel. 
20./Rákóczi út 49. számú épület előtti terület és a körülötte lévő út felújítása, kuka tárolóhely kialakítá-
sa, csapadékvíz elvezetése a vízelvezető árokba. 
 
 
A Képviselő-testület megbízza Urbán László építésztechnikust az alábbi karbantartási, felújítási felada-
tok felmérésére és a műszaki dokumentumainak elkészítésére: 
 
3./  Takarék út 3. előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely kialakítása. 
4./  Takarék út 5. előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely kialakítása. 
5./  Takarék út 7.előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely kialakítása. 
6./  Takarék út 9 felé eső lépcsőlejáró és kuka tárolóhely kialakítása. 
7./  Takarék út 13. felé eső lépcsőlejáró és kuka tárolóhely kialakítása. 
8./  Takarék út 21 előtt lévő lépcsőlejáró és kuka tárolóhely kialakítása. 
9./  Takarék út 23. előtt lévő lépcsőlejáró és kuka tárolóhely kialakítása. 
10./Takarék út 25. előtt lévő lépcsőlejáró, bejáró, kuka tárolóhely kialakítása. 
11./Takarék út 27. előtt kuka tárolóhely kialakítása. 
12./Takarék  út 9. A-B lépcsőház bejáratához a bejáró felújítása. 
13./Mikszáth út 8. és a Takarék út között lévő lépcsőlejáró felújítása. (a faház mellett) 
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A Képviselő-testület elfogadja Espár Zsolt tervező Br 1.000.000 Ft összegű árajánlatát és Urbán László 
építésztechnikus 400.000 Ft összegű árajánlatát a határozatban felsorolt felújítási feladatok műszaki 
felmérésére és a szükséges dokumentációk elkészítésére. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a mellékelt Tervezési Megbízási Szerződés tervezeteket, felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződések aláírására 
 
A Képviselő-testület megbízza Espár Zsolt tervezőt, a 2022. évi karbantartási feladatokat érintő „E-
hiteles” ügyintézési feladatok képviseletére, ellátására. 
 
A karbantartási munkák előkészítésének fedezetét a 2022. évi költségvetésben biztosítani kell. 
 
A Képviselő-testület a tervezési költségek fedezetét biztosítja. 
 
  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                       Polgármester 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
 
 

























 ESPÁR ZSOLT e.v. 
okleveles infrastruktúra-építőmérnök 

úttervező, műszaki ellenőr, szakértő 
MMK KÉ-K 13-13727 

06-30/386-15-46 
2600 Vác, Cserhát utca 5/E 
adószám: 67976009-1-33 

esparzsolt@gmail.com 
www.úttervező.hu 

 

 

ÁRAJÁNLAT 
 

Rétság Város 2022. évi útépítési  
karbantartási terveinek elkészítése 

 
Köszönöm szépen a felkésérést a közutak útfelújítási tervezői feladatinak ellátására. 
A munka elvégzéséhez rendelkezem a szükséges képzettséggel és jogosultággal. 
 
Műszaki tartalom:  
A 2020. évi karbantartási tervben is szereplő Petőfi utca – Radnóti utca közötti szakasz felújításán felül 
az alábbi tételek: 

• 1. A Rózsavölgy út további felújítása a Körtefa út kereszteződésétől  a Rózsavölgy 
út 1-5. előtti parkolóig, 

• 2. A Mező út felújítása a Szérűskert utca kereszteződéstől a Mező út teljes hosszában, 
• 14. Rákóczi út 51. mögötti bejáró felújítása, az épület mögött szilárd burkolatú parkolóhely 

kialakítása, 
• 15. Mikszáth úton, az óvoda felőli oldalon a csapadékvíz elvezető árok lefedésével növelni lehet 

az út szélességét, ezáltal biztonságosabbá válik a közlekedés, 
• 18. A Szérűskert utcában a padka szélesítése és felújítása mart aszfalttal vagy zúzott kővel, 
• 19. A Takarék utca - Szőlő út közötti köves út felújítása zúzott kővel, vagy mart aszfalttal, 
• 20. Rákóczi út 49. számú épület előtti terület és a körülötte lévő út felújítása, kuka 

tárolóhely kialakítása, csapadékvíz elvezetése a vízelvezető árokba. 
 
Díjazás:  
Fenti tételek terveit a 2 évvel ezelőtti áron, mindösszesen 1.000.000,- Ft-os díjért, 
alanyi adómentes számlával el tudom készíteni. 
 
 
Határidő:  
A fenti terveket egyben leszállítom, elkészítem legkésőbb 2022.04.30-ig. 
 
Ajánlat érvényessége: 2022.04.30-ig. 
 
Kérem visszajelzésüket az ár elfogadásáról és ennek megfelelően megküldöm szerződés tervezetemet. 
Köszönöm a felkérést, remélem ajánlatom elnyeri tetszésüket és várom visszajelzésüket. 
 

 
Espár Zsolt e.v. 

okleveles infrastruktúra-építőmérnök 
úttervező, műszaki ellenőr, szakértő 

MMK ME-KÉ 13-65663 
 

Vác, 2021.01.23. 

http://www.úttervező.hu/
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_______________                                                                                                                       _______________ 

Megbízó                                                                                                                              Megbízott 

 
TERVEZÉSI  MEGBÍZÁSI  SZERZŐDÉS  

 
 
 Megbízó: Rétság Város Önkormányzata 

Képviseli: Mezőfi Zoltán János polgármester 
 Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 Adószáma: 15735492-2-12 
 KSH statisztikai számjel: 15735492-8411-321-12 
 PIR:  735496 

 
Megbízott: Espár Zsolt egyéni vállalkozó, kisadózó 
Címe: 2600 Vác, Cserhát utca 5/E 
Adószám:  67976009-1-33 
Nyilvántartási szám:  51034573 
Bankszámlaszáma: OTP 11773683-02244952 
MMK szám:  KÉ-K 13-13727 

 Telefonszám:  06-30/386-15-46 
 E-mail:  esparzsolt@gmail.com 

 
1.) A szerződés tárgya: 

 
Rétság Város 2022. évi esedékes 7 db útépítési karbantartási terveinek elkészítése 
 
Részletes műszaki tartalom: a 7 db feladat műszaki felmérése, vázlattervi kidolgozása, 
műszaki leírás készítése, árazott és árazatlan költségvetés elkészítése. A dokumentáció 
leszállítása digitális úton, e-mailen történik és felhő tárhelyen keresztül történik 
szerkeszthető és pdf formátumban. 
 
• A Rózsavölgy út további felújítása a Körtefa út kereszteződésétől a Rózsavölgy 

út 1-5. előtti parkolóig, 
• A Mező út felújítása a Szérűskert utca kereszteződéstől a Mező út teljes hosszában, 
• Rákóczi út 51. mögötti bejáró felújítása, az épület mögött szilárd burkolatú parkolóhely kialakítása, 
• Mikszáth úton, az óvoda felőli oldalon a csapadékvíz elvezető árok lefedésével növelni lehet az út 

szélességét, ezáltal biztonságosabbá válik a közlekedés, 
• A Szérűskert utcában a padka szélesítése és felújítása mart aszfalttal vagy zúzott kővel, 
• A Takarék utca - Szőlő út közötti köves út felújítása zúzott kővel, vagy mart aszfalttal, 
• Rákóczi út 49. számú épület előtti terület és a körülötte lévő út felújítása, kuka 

tárolóhely kialakítása, csapadékvíz elvezetése a vízelvezető árokba. 

 
2.) A megbízás időtartama: 

A megbízás jelen szerződés mindkét fél általi aláírásakor kezdődik és a dokumentáció 
leszállításáig tart. A tárgyi dokumentáció leszállításának határideje: 2022.04.30. 
Megbízott előteljesítésre jogosult. 
 

3.) Megbízott az 1.) pontban meghatározott feladatok teljesítéséért 1.000.000,- Ft azaz egymillió 
forint ellenszolgáltatásra jogosult számla ellenében. Megbízott alanyi adómentes KATA-s 
kisadózó. A Megbízó a megbízási díjat a számla szerinti határidőig (15 napos fizetési 
határidővel) átutalja a Megbízott OTP Banknál vezetett 11773683-02244952 számú 
számlájára. 
 

4.) Számlázási ütemezés: 
 A teljesítés során a végszámla kerülhet benyújtásra. A dokumentáció 1. pontban 

meghatározott tartalomban történő leszállításkor 1.000.000,- Ft azaz egymillió forintos 
végszámla nyújtható be. 
 

mailto:esparzsolt@gmail.com
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5.) Megbízó képviselője: 
 Mezőfi Zoltán János polgármester 
 e-mail: polgarmester@retsag.hu 

 
6.)  Megbízott a teljesítésben személyesen vesz részt. 

 
7.) Megbízó kötelezettségei: 

Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés eredményes teljesítése érdekében a 
Megbízott feladatainak ellátásához szükséges valamennyi tényt és adatot haladéktalanul, 
maradéktalanul és hiánytalanul rendelkezésre bocsát.  

 
8.) Megbízott kötelezettségei: 

- Megbízott kizárólagos feladata a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és dologi 
feltételek biztosítása. 

- A Megbízott a szerződés teljesítése során jogosult a munkát saját belátása szerint ütemezni, 
szervezni. 

- Megbízott köteles minden, tudomására jutott olyan tényről Megbízót tájékoztatni, amely a 
szerződés teljesítését befolyásolhatja. 

- Megbízott köteles a szerződéssel kapcsolatban kapott minden információt és 
dokumentumot bizalmasan kezelni, harmadik személy részére információt nem hozhatja 
nyilvánosságra, illetve nem fedheti fel a szerződés egyetlen részletét sem a Megbízó előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül. 

 
9.)  Szellemi tulajdoni jogi kérdések: 
 Felek megállapodnak, hogy a megbízási díj megfizetése esetén, annak hatályával a 

Megbízott valamennyi, általa készített dokumentum felhasználási jogát véglegesen átengedi 
a Megbízónak. 

 
10.) A Megbízottnak meg kell őriznie a szakmai titkokat a szerződés időtartama alatt és annak 

teljesítése után. Ezzel összefüggésben – kivéve Megbízó írásbeli hozzájárulását – a 
Megbízott nem közölhet semmikor sem természetes, sem jogi személlyel a szerződés 
teljesítése során előtte feltárt vagy általa felfedezett bizalmas információkat, illetve nem 
hozhat nyilvánosságra információkat a szolgáltatások során vagy azok eredményeképpen 
megfogalmazott ajánlásokra vonatkozóan. 

 
11.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezési az 

irányadók. Az esetleges vitás kérdésekben felek a Váci Járásbíróság illetékességét kötik ki. 
 
12.) E szerződés csak írásbeli formában, mindkét fél e jogra felhatalmazott képviselőjének 

aláírásával módosítható. A fenti 2 számozott oldalon 12 pontból álló szerződést a szerződő 
felek aláírási joggal felruházott képviselői elolvasás és egyező értelmezést követően, mint 
szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt aláírták. 

 
 

Rétság, 2022. 01. … . Vác, 2022. 01. … . 
 
 
 
 
 

...................................................... ...................................................... 
Mezőfi Zoltán János 

polgármester 
Megbízó 

Espár Zsolt e.v. 
okleveles infrastruktúra-építőmérnök 

tervező műszaki ellenőr 
Megbízott 
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1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Art Program Kft.-vel kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére – Ismételt előterjesztés 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Art Program Kft-vel kötött a Képviselő-testület szerződést a Zöld város pályázat Soft feladataira.  
 
A vállalkozó kezdeményezte szerződésének módosítását, majd a 80 %-os teljesítésre megküldte – 
egyenlőre csak szkennelt változatban - számláját.  
 
A kifizetésnek pénzügyi akadálya nincs, viszont a teljesítés mértékével, így a szerződésmódosítással 
sem értek egyet.  
Előterjesztésemhez csatolom az eredeti szerződés mellékletét, a vállalásokat. A vállalások vélemé-
nyem szerint jók, azok módosítására nem teszek javaslatot. 
 
A benyújtott számla bruttó összege 7.467.600 Ft. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. január 3. 
 

 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

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

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Art Program Kft.-vel kötött megbí-
zási szerződés 1. számú módosításáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület ………………………….  
 
(helyszíni egyeztetést követő konszenzus tükrében lehet a határozati javaslatot megfogalmaz-
ni) 
 
 

Határidő: ………………………... 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

32 ha-os terület bérlésére érkezett kérelmek 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 32 ha-os terület bérlésére két kérelem érkezett. A két kérelem tartalma erősen eltér egymástól: 
 

- Zsemberi Ferenc kérelme 
20 évre kéri a terület bérbeadását. Elképzelése szerint az első évben bérleti díjat nem fizetne, majd ezt 
követő években 40.000 Ft/ha bérleti díjat fizetne. Az első évben a még ottlévő betonelemeket takaríta-
ná el és megkezdené a talaj feljavítását. Az önkormányzat részére minden évben visszaadna annyi 
területet, amennyin megkezdi a tulajdonos a telkek kialakítását.  
 

- Gáspár Csaba kérelme 
Addig kéri a területet, ameddig az önkormányzat azt nem hasznosítja, tehát nincs határozott idő meg-
határozva a kérelmében. A bérleti díjat az önkormányzatra bízza, viszont kedvező mértéket kér. 
 
A 32 ha-os terület karbantartását fontosnak tartom. Több tízmillió forintot fizettünk ki a rendbetételére. 
20 évre azonban nem kötelezném el magam. Nagyon hosszú idő. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
most lesz aktuális a Rendezési Terv felülvizsgálata, nem tudjuk, főépítészek mit fogak javasolni a te-
lekkialakításokra.   
 
A magam részéről javaslom, hogy a bérlés/használat/ hasznosítás feltételeit határozza meg a Képvise-
lő-testület. Javaslom továbbá a kérelmezők tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy jelenleg a Rendezé-
si Terv felülvizsgálatának lezárásáig nem áll módunkban hosszútávú szerződést kötni, ez nem lenne 
korrekt egyik kérelmezővel szemben sem.  
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. január 26. 
 
 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

 
4.) Határozati javaslatok  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság város önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 32 ha-os terület bérlésére érkezett kérel-
mekről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a 32 ha-os terület folyamatos karbantartását, ugyanakkor a közel-
jövőben kezdődő Rendezési terv felülvizsgálatáig 20 évre nem kíván bérleti szerződést kötni a hasznosí-
tásra.  
 
A Képviselő-testület a terület hasznosításának feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1./………………………………… 
2./……………………………….... 
3./……………………………….... 
 
A Képviselő-testület felhívja a kérelmezők figyelmét, az ismételt kérelmek beérkezését követően a hatá-
lyos jogszabályok szerint kíván eljárni. 
 
A Képviselő-testület felkéri Jámbor Lajos jegyzőt, hogy a kérelmezőket a döntésről értesítse.  

 
Határidő: 2022. február 21.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

VABI Hungária Kft. kérelme  II. 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 
- Ismételt benyújtás -  

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Balogh Bence igazságügyi értékbecslő elkészítette a 356/41 hrsz-ú ingatlan értékbecslését. A becsült 
ár 13.400.000 Ft. 
 
Tájékoztattam a vételi szándékot benyújtó VABI Hungária Kft. ügyvezetőjét a becsült értékről. Ügyve-
zető úr a becsült értéket elfogadta, fenntartja vételi szándékát, valamint megerősítette, hogy Konferen-
cia és oktatási központot kíván létrehozni az épületben. 
 
Javaslom a 356/41 hrsz-ú ingatlan értékesítését a fenti célra történő értékesítést tekintsük 
közérdekű célnak. 
 
A vállalkozó kéri a Képviselő-testülettől a feltételek megállapítását. 
 
Javaslom felkérni a vállalkozás ügyvédjét az adás-vételi szerződés előkészítésére és Dr. Gáspár Zol-
tán ügyvédet az előkészített szerződés véleményezésére. 
 
Feltételnek javaslom:  

- 10 % előleg megfizetését az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, majd a Magyar Ál-
lam nemleges válaszát követően a fennmaradó vételár egyösszegű megfizetését 

- felajánlás lebonyolítását a Magyar Állam felé, 
- földhivatali ügyek, intézését, 
- öt éven belül az épületet rendeltetés-szerűen használatba vételét meghatározni. 

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

Rétság, 2022. január 12. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

- vásárlási szándékról benyújtott kérelem, 
- Balogh Bence szakértő megbízása 

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

5 / 2019 (IV.02.)  önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 

 és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 
 
 
30. § (3) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani: 

g.)a helység jövőbeni hasznosítandó célját a Képviselő-testület közérdekű célnak 
nyilvánította, 
. 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VABI Hungária Kft. vételi 
szándékát megerősítő kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 356/41 hrsz-ú ingatlan konferencia és oktatási központ célú értéke-
sítését közérdekű célnak tekinti, az ingatlanértékesítés pályáztatásától eltekint. 
 
Felkérem a vállalkozás ügyvédjét az adás-vételi szerződés előkészítésére és Dr. Gáspár Zoltán 
ügyvédet az előkészített szerződés véleményezésére. 
 
Az előkészített szerződés-tervezetnek az alábbi feltételeket kell tartalmaznia: 

 
- 10 % előleg megfizetését az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg, majd a Magyar Ál-

lam nemleges válaszát követően a fennmaradó vételár egyösszegű megfizetésének vállalását, 
- felajánlás lebonyolítását a Magyar Állam felé, 
- földhivatali ügyek, intézését, továbbá 
- annak vállalását, hogy öt éven belül az épületet rendeltetés-szerűen használatba vétele megtör-

ténik. 
 

Határidő: 2022 február 21. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
 

 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

 
Javaslat a komposztálás lakossági támogatására (2) 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2021. december havi ülésen a Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a lakosság részére komposz-
táló edények vásárlásához, önkormányzati támogatás formájában. 
 
Konkrét javaslataim: 

- a komposztáló legyen zárható, hogy rágcsálók ne tudjanak belemenni, 
- legyen stabil, melyet egy erősebb széllökés nem borít fel. 

 
Ezeknek a feltételeknek az alábbi típusok felelnek meg: 
 

     
 
Compogreen nagy méretű komposzt láda. Strapabíró műanyag anyagának köszönhetően tartós és 
könnyen kezelhető. Az oldalán található lyukak biztosítják az oxigén és a nitrogén bejutását.  Zárt 
felépítése hatékonyabban védi a komposztot a kártevőktől. Szellőzése által kevésbé kellemetlen 
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szagokat áraszt mint a nyitott típusok. A mozgatható kapu segítségével könnyen hozzájuthatunk, 
az aljában lévő már elkészült komposzthoz. Két oldalról is nyitható fedéllel 

 Zöld és fekete színben kaphatók. Űrtartalom: 1200 liter (3 részes), 800 liter a kétrészes. 

A fekete színű kedvezőbb áron kapható. Irányár: 27.990 Ft-tól (kétrészes) 31.990 Ft-ig (háromrészes). 
 
Az igénylők lehetséges köre: 
 
Tekintettel arra, hogy a DTkH továbbra is biztosítja a zöldhulladék elszállítását (2022. évben 18 alka-
lom x 2 zsák = 36 zsák lehetősége mindenkinek van), javaslom a telekméretek konkretizálását. Kicsi 
telken ott van a ház, több helyen térkövezett kapubeálló stb. véleményem szerint elegendő a DTkH 
szolgáltatása. Ezeken a telkeken nem is lehet egy komposztálót úgy elhelyezni, hogy ne legyen zava-
ró. Javaslom 500 m2 – 1.100 m2-es telekméretig a 800 literes komposztáló igénylésének, 1.101 m2-től 
pedig a 1200 literes edényzet igénylésének a lehetőségét. A zöldzsákok használatára a 
komposztálóedényzetet igénylőknek is van lehetőségük. A telkek méretének ellenőrzésére van lehető-
ségünk. Az ellenőrzéssel kizárható annak a veszélye, hogy azok is igényelni tudjanak, akiknek igazá-
ból nincs is szükségük rá Rétságon, de szívesen elvinnék más településre. 
 
A felhívást és az igénylőlapot ki lehet küldeni postai úton is, közzé lehet tenni elektronikusan, vagy a 
Hangadó újságban is el lehet helyezni.    
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. január 12. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakossági komposztálás 
támogatásának lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy két- illetve háromrészes komposztálók kerüljenek 
beszerzésre a lakossági igények alapján. 
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A lakossági igények benyújtásához a Képviselő-testület az alábbi feltételeket jelöli meg: 
- igénybejelentést az ingatlan tulajdonosa tehet, 
- 1 db kétrészes edényzetetre jogosult igényt benyújtani az az ingatlantulajdonos, akinek 

a tulajdonában lévő teleknagyság 500 m2 és 1.000 m2 között van, 
- 1 db háromrészes edényzetre jogosult igényt benyújtani az az ingatlantulajdonos, aki-

nek a tulajdnában lévő telek nagysága meghaladja 1.001 m2-t.  
- az 1.001 m2-t meghaladó teleknagyság esetén lehetőség van a kisebb méretű 

edényzet választására a háromrészes helyett. 
- komposztáló edényzetet csak Rétságon állandó lakóhellyel rendelkező ingatlantulajdo-

nos igényelhet. 
 
 
 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Beszámolót készítette: Tánczos Miklós rendőrkapitány    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BESZÁMOLÓJA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésébe alapján elkészült a Rétsági 
Rendőrkapitányság 2020. évi munkájáról készített beszámoló, melyet az előterjesztéshez csa-
tolok. 
 
A beszámoló 2021. évben elkészült, de különböző, rajtunk kívül álló okok miatt nem került elő-
terjesztésre. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2022. január 27. 
 
                                                                                                           Mezőfi Zoltán 
                                                                                                           polgármester 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

III. Fejezet 
A RENDŐRSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE *  

8. § (4) *  A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a telepü-
lés közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról. A megyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a 
rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese számol be. 
(5) *  Ha a beszámolót a települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővárosi) ön-
kormányzat nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt eluta-
sítás esetén a települési önkormányzatok többsége a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányhoz, a 
megyei (fővárosi) önkormányzat közgyűlése az országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat. A me-
gyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, illetőleg az országos rendőrfőkapitány köteles az önkormány-
zatok által meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a 
rendőri vezető felelősségét, illetőleg alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az 
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önkormányzatokat tájékoztatni kell. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, az országos rendőr-
főkapitány köteles a közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges 
szolgálatszervezési, szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni. 
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2022. (II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Rendőrkaptányság 
2020. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a Kapitányság valamennyi 
dolgozójának.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalma 

         Jámbor Lajos 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester          

A Városüzemeltetési Csoport 2022. évi Karbantartási feladatterve  

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 3-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt évi ellenőrzés során hiányosságként állapították meg, hogy a Városüzemeltetési Csoport 
nem rendelkezik éves karbantartási feladattervvel. 
 
Figyelembe véve a rendelkezésre álló technikai eszközöket és a SZMSZ mellékleteként meglévő jelen-
legi munkaerőt, a 2022. évre vonatkozóan a mellékelt javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület 
elé. 
 
A Karbantartási Feladatterv mellékelve. 
 
Javaslom, hogy a Városüzemeltetési Csoport létszámára, összetételére a Képviselő-testület rövid időn 
belül tegyen javaslatot. 
 
Javaslom, hogy a Városüzemeltetési Csoport rendelkezésére álló technikai eszközök, kisgépek mű-
szaki állapotát, minőségét a Képviselő-testület vizsgáltassa meg, a munkálatok eredményes elvégzé-
séhez a szükséges feltételeket biztosítani szíveskedjen. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület kérjen árajánlatot Béke Viktória vállalkozótól a „Zöld Város” prog-
ramban telepített növényzet további felügyeletére, gondozására vonatkozóan. 
 
Figyelembe véve, hogy a Tolmács Községi Önkormányzatnak átadni tervezett tulajdon rész felett, 
Rétság Város Önkormányzata a jövőben nem rendelkezik, ezért a nagy mennyiségű őszi falevél ösz-
szegyűjtésére és elszállítására más módszert kell biztosítani. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. január 26. 
 
 
   Jávorka János 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

 
 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Önkor-
mányzat, Városüzemeltetési Csoport 2022. évre vonatkozó feladattervét. 
 
A tervet a Képviselő-testület az alábbi kiegészítésekkel elfogadja: 
- 
- 
- 
 
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Városüzemeltetési Csoport rendelkezésére álló 
meglévő technikai eszközeit leltár szerint fel kell mérni. A hiányzó, leselejtezett eszközö-
ket külön javaslat szerint biztosítani szükséges. A Képviselő-testület a szükséges külön 
fedezetet biztosítja. 
 
A Képviselő-testület árajánlatot és megállapodás tervezete kér Béke Viktória vállalkozótól 
a „Zöld Város” programban telepített növényzet 2022. évi gondozására. Az árajánlat és a 
megállapodás tervezet elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
A Városüzemeltetési Csoport 2022. évi karbantartási feladattervben elfogadottak mara-
déktalan végrehajtásáért a Városgondnok a felelős. 
 
 
Határidő: 2022. február 28 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
 Jámbor Lajos 
        jegyző 
       jegyző 



Rétság Városi Önkormányzat                                                                                                  
 

 Városüzemeltetési Csoport 2022. évi karbantartási feladatterve

Rendelkezésre álló munkaerő:
- városgondnok 1 fő
- szakmunkás 2 fő
- gk. vezető 1 fő
- temetőgondnok 1 fő
- parkgondozó 1 fő
- segédmunkás 0,75 fő fő
Összesen: 6,75 fő

- közmunkás. 7 fő (vegyes összetétel)

Rendelkezésre álló eszközök:

- 1 db. MTZ traktor, pótkocsival, kiegészítő eszközökkel (toló lap, sószóró)
- 1 db. Jonh Deer kistraktor pótkocsival, kiegészítő eszközökkel (fűnyíró, sószóró,
   tolólap, lombszívó, villás emelő)
- locsoló kocsi
- 2 db. Cubcadett fűnyíró traktor
- egyéb kisgépek ( fűnyírók, láncfűrész eszközök, kézi szerszámok)

A  város  közterületeire  vonatkozó,  általános  karbantartási  és  a  közterületek  takarítási
feladatait az alábbiak szerint lehet ütemezni:

Kiemelt feladat:
A KRESZ parkban lévő  játszótér,  az  Ady utcai  játszótér,  a  Korányi  út  mögötti  játszótér,
valamint az iskola előtti játszótér és park napi szinten történő ellenőrzése. Kiemelt figyelmet
fordítva  a  játszótéri  elemek  műszaki  állapotára  vonatkozóan.  A  napi  ellenőrzések
dokumentálása.
Hiba észlelése során azonnali intézkedés a hiányosság megszüntetésére!

Január-Február:

1. / Felkészülés és készenlét a téli időjárásból eredő általános feladatok végrehajtására:
- a technikai eszközök karbantartása, műszaki állapotának biztosítása,
- adott esetben a lehullott hó ütemterv szerinti eltakarítása,
- síkosság mentesítés biztosítása a közterületeken, sózó anyag előkészítése,

2./ Közterületeken végrehajtandó általános feladatok:
- a közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása,
- közterületen lévő fás növények gallyazása, korona igazítása, a levágott nyesedék feldolgozása,
- a karácsonyi díszkivilágítás bontása, karbantartása, biztonságos helyre történő elzárása,
- hirdetőtáblák ellenőrzése, nem rendezett táblák leszedése, 
- Polgármesteri Hivatal kistárgyalójának festése,

- egyéb jellegű feladatok ellátása

Március:

1./ A téli időjárásból eredő általános feladatokra való készenlét biztosítása:
-  adott esetben hó eltakarítás, síkosság mentesítés , az eszközök karbantartása,

2./ A meglévő műszaki eszközök felkészítése, a tavaszi és nyári időszakra vonatkozó közterületi
feladatok ellátására:



- a fűvágásra alkalmas eszközök felkészítése, karbantartása , adott esetben pótlása
 a szükséges feltételeknek megfelelően( fűnyírók, kisgépek, kéziszerszámok),

-  közterületen lévő fás növények gallyazása, korona igazítása, a levágott nyesedék
   feldolgozása,

3./Közterületen lévő utcabútorok (padok, hulladékgyűjtő edények, virágtartó ládák) karbantartása,
javítása, festése.
- a szökőkút és az előtte lévő mészkőlappal burkolt terület tavaszi karbantartása

4./ Közterületeken végrehajtandó általános feladatok:
-  a közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása
- közterületeken lévő fás növények gallyazása, korona igazítása
- egyéb jellegű feladatok ellátása

Április:

1./ A közterületi parkok (KRESZ park, iskola előtti park, szökőkút ellenőrzése, üzembe helyezése,
Ady utcai  park,  Korányi  út  mögötti  park,  Laktanya út  és a körülötte lévő terület,  a Mindszenty
emlékmű és környezete, a Hunyadi liget és az egyéb zöld felületek) általános tavaszi takarítása.

2./ Csapadékvíz elvezető árkok (Zrínyi út, Takarék út, Búzavirág út) tavaszi tisztítása, átereszek
tisztítása, karbantartása.

3./ Közterületen lévő virágtartók előkészítése, egynyári virágok ültetése, gondozása.

4./ Közterületen lévő évelő virágok kitakarása, metszése, gyomtalanítása.

5./ A közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása.

6./A vegetációnak megfelelően a zöld felületek gondozása, ápolása nyírása.

7./ Egyéb jellegű feladatok ellátása.

Május-Június-Július-Augusztus-Szeptember:

1./Folyamatos feladat a  már felsorolt közterületeken a vegetációnak megfelelően a zöld felületek
gondozása,  kezelése,  a  fű  nyírása,  adott  helyeken  gyomirtózás.  Az  összegyűjtött  hulladék
növényzet  elszállítása.  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  Rákóczi  út  folyamatos
karbantartására,  a  DÜFA  festék  üzemmel  szembeni  autóbusz  megállóktól,  a  MOL
üzemanyagtöltő állomás feletti autóbusz megállókig bezárólag! Valamint a Piac tér, a volt
áruház előtti parkolóhely és a Buszforduló lejáratának területére!

2./  A  közterületeken  lévő  virágtartókba  nyári  növények  ültetése,  folyamatos  gondozása,
gyomlálása, permetezése, locsolása.

3./ A közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása.

4./ Közterületi utcabútorok minőség ellenőrzése, tapasztalt hibák kijavítása.

5./ El kell végezni a közterületeken lévő sövények, bokrok folyamatos karbantartását, a növényzet
nyírását, ( Rákóczi út, iskola előtti tér, Mikszáth út, KRESZ park, Korányi út mögötti zöld terület).

6./ Be kell deponálni kellő mennyiségben a téli időszakra szükséges sózó és síkosság mentesítő
anyagokat.



7./ Kátyúk hidegaszfaltozása

8./ Egyéb jellegű feladatok ellátása.

Október-November:

1./  Fel  kell  készülni  az  őszi  vegetációt  követően  a  fás  szárú  növényzetről  lehulló  levelek
összegyűjtésére  és  elszállítására.  Kiemelt  figyelmet  kell  fordítani  a  KRESZ  park,  az  Ady  út-
Széchenyi út által határolt területre, az iskola előtti park, a Laktanya út melletti területre, a Korányi
út mögötti területre. Valamint az óvoda előtti járda szakasz és a Nyárfa út mögött az iskola kerítése
mellett lévő gyalogjárda tisztán tartására.

2./  Fel  kell  készíteni  a  technikai  eszközöket  és  az  egyéb eszközöket  a  téli  időjárásból  eredő
közterület karbantartási feladatokra.

3./ El kell végezni a közterületen lévő virágtartók téliesítését, a közterületen lévő évelő virágok
fedését, takarását és az egyébhulladék növényzet összegyűjtését és elszállítását.

4./ Szökőkút fagytalanítása, lefedése.

5./ A közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása.

6./ A karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek  előkészítése, kihelyezése. Az áramszolgáltatótól az
elektromos energia igény megrendelése!

7./ Egyéb jellegű feladatok ellátása.

December:

1./ Közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása.

2./  Teljes  készenlét  a  meglévő  technikai  eszközökkel  a  téli  időjárásból  eredő  hóeltakarítási
feladatokra és a síkosság mentesítési tennivalókra.

3./ Egyéb jellegű feladatok ellátása.

Folyamatosan ellátandó feladatok:

- Játszóterek napi, heti, havi ellenőrzése, indokolt karbantartások elvégzése 
- használaton kívüli önkormányzati ingatlanok ellenőrzése (laktanya, Velki-féle ház stb.)
- aknatetők ellenőrzése, szükség esetén pótlása
- rágcsálóirtás megszervezése, közreműködés a lebonyolításban (évente két alkalom)
- KRESZ táblák ellenőrzése, indokolt esetben cseréje

Rétság, 2022. január 26-n

                                                                         

                                                                    
                                                                              Jávorka János
                                                                              alpolgármester
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Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó    előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

KÉRELEM ÁLLÁSHELY BÉRÉNEK FELOLDÁSÁRA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rétság Város Önkormányzatánál a fogászati rendelőben dolgozó asszisztens és takarítónő 2022. január 
24. napjával kérte a munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetését. A felmondás be-
nyújtása szintén ezen a napon történt. 
 
Asszisztensi munkakör: 
A jelenlegi koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló rendelet nem teszi lehetővé a közös 
megegyezéssel történő jogviszony megszüntetést, ezért ezt nem áll módomban elfogadni. 
(az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat 
érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet). 

Az említett rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatály-
vesztésekor hatályát veszti, ezután nyílik lehetősége a munkavállalónak a jogviszonya megszüntetésére 
irányuló szándékát, - amennyiben még szándéka fenn áll - a munkáltatója felé jelezni. 

Takarítói munkakör:  
A feladatellátás folyamatos ellátása érdekében a jogviszony megszüntetést a felmondási idő letelte 
után 2022.02.23-val fogadtam el. 
A hatályos SZMSZ szerint a jogviszony megszüntetésével a státusz bére automatikusan zárolódik, így 
tulajdonképpen az álláshely újbóli engedélyezésével a normál munkafolyamat visszaállítása történik. 
A takarítói munkakört a jelenlegi napi 4 óra helyett heti 8 óra/hét időtartamban rugalmasan, a rende-
lési idő figyelembe vételével javaslom meghirdetni.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és javaslatomat elfogadni 
szíveskedjen.  
 
Rétság, 2022. január 27 
 

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

 
3.) Jogszabályi háttér 
 

636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 
Változó bekezdés a következő időállapotbanaz egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos 
szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról 
A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 51/A. §-ára, 
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése 
szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
1. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt (a továbbiakban: Eszjtv.) a 
veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az e §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni. 
(2) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és 
egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát - az azonnali hatályú fel-
mondás kivételével - nem szüntetheti meg. 
2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
Változott bekezdés ebben az időállapotban3. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja. 
Változott bekezdés ebben az időállapotban(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védeke-
zésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. 
 
 
A 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
 

3. § 
(4)Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés 
vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni. 
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4.) Határozati javaslatok  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2022.( II.03.)  HATÁROZATA 

 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a „Kérelem álláshely bérének feloldására” tárgyában készült előter-
jesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 2022.02.23-án megszűnő fogászati rendelő takarítói státusza a 
jövőben is betöltésre kerüljön 8 óra/hét időtartamban, a státusz bérköltségét 2022.02.24-től feloldja.  
 

 
Határidő: 2022. február 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

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

 
 

 
 
Jámbor Lajos 
       jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző           

218/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat és a 69/2020.(V.08.) PM határozat módosítása

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII törvény 26.§-a 
módosította az Mötv 71.§ (1)-(2) és a (4) bekezdését. A hivatkozások a polgármesterek bérét érintik. 
Az eddigi szabályozástól eltérően 2022. január 1. naptól nem a helyettes államtitkári, hanem a megyei 
jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesteri bér meghatározott százalé-
kában kell megállapítani a települési polgármesterek bérét, melynek összege, tehát a számítás alapja 
bruttó 1.300.000 Ft/hó.  
A hivatkozott jogszabály szerint Rétság esetében, mint 2001-5000 fő közötti lakosságszámú település 
a polgármesteri bruttó havi bér a következők szerint alakul: 
1.300.000 Ft x 60 %= 780.000 Ft. 
A polgármesteri költségtérítés január 01. naptól járó összege pedig 780.000 Ft x 15%= 117.000 Ft/hó. 
 
A polgármesteri bér változása automatikusan érinti az alpolgármester juttatásokat is.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester az Mötv. 80.§ (2) bekezdése alapján tiszteletdíjra jogosult, 
melynek havi összege nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 
%-át. Rétság esetében bruttó (780.000 Ft/hó x 50 %) x 90 % = 351.000 Ft/hó. 
 
A hivatkozott szakasz (3) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester havonta az il-
letményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult 
A költségtérítés havi összege 351.000 Ft x 15 %= 52.650 Ft. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. január 10. 
 
 
   Jámbor Lajos 

                 jegyző  
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
218/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat:  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester illetményének, költség-
térítésének megállapításáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület Mezőfi Zoltán polgármester 
havi illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiak-
ban Mötv.) 71. §-a alapján 548.500 Ft-ban, költségtérítését 82.300 Ft-ban állapítja meg.  
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága felé 
- a megválasztást követő 3 munkanapon belül – intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
69/2020.(V.08.) HATÁROZATA 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzé-
se, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvá-
sa érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelem-
ről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva, törvénysértő állapot megszüntetése és a ve-
szélyhelyzet miatti helyettesíthetőségem érdekében az alábbi döntést hozom: 
 
Rétság Város Önkormányzat alpolgármesterének Jávorka János képviselőt nevezem ki.  
Az alpolgármester havi illetményét bruttó 246.900 Ft összegben, költségtérítését az illetményének 15 
%-ában, 37.000 Ft-ban állapítom meg. 
  
Az alpolgármesteri esküt Jávorka Jánostól kiveszem, az alpolgármester kinevezéséről, a törvénysértő 
állapot megszűnéséről a Nógrád Megyei Kormányhivatalt tájékoztatom. 
 
Határidő: kinevezésre azonnal, Nógrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatására 2020. május 8. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
3.) Jogszabályi háttér: 1. részben bemutatva 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 218/2019. (IX. 05.) számú 
Kt. határozat és a 69/2020.(V.08.) PM határozat módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 71.§ (2) – (3) bekezdése alapján Mezőfi Zoltán polgármester havi bérét 2022. ja-
nuár 01. naptól bruttó 780.000 Ft-ban, havi költségtérítését havi 117.000 Ft-ban állapítja 
meg. 
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A Képviselő-testület Jávorka János alpolgármester havi tiszteletdíját 2022. január 01. nap-
tól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 80.§ (2)-(3) 
bekezdése alapján havi bruttó 351.000 Ft-ban, költségtérítését 52.600 Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága 
felé - a megválasztást követő 3 munkanapon belül – intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Magyar Államkincstár értesítésére Jámbor Lajos jegyző  
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



                                                                   Ikt: 4/2-2022 
 

MŰSORSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
amely létrejött egyrészről a CSAVAR Színház, Sport utca 406, 94631 Chotín-Hetény, 
Szlovákia 
képviseli: Mgr.art. Kiss Szilvia, adószám: SK2022925256, 
bankszámlaszám: SK65 5200 0000 0000 1397 5616 - Ft alapú devizaszámla (Ft alapú 
devizautalást indítványozni, NEM SEPA utalás), SWIFT: OTPVSKBX, (bank: ČSOB Banka 
a.s.Slovensko, bank címe: Záhradnícka 10, 94501 Komárno) mint megbízott, továbbiakban 
Megbízott, 
 
másrészről, Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651 Rétság, Rákóczi út 26., 
adószám: 15453260-1-12, képviseli: Simon Katalin intézményvezető) mint megbízó, 
továbbiakban Megbízó között az alulírt napon és feltételekkel: 
 
1. A megbízási szerződés tárgya: 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Rétság, 2022. január 27. 14.00 időpontban 
tartandó rendezvény szolgáltatásra kötött szerződés. 
Megbízó megbízza Megbízottat 
Arany János: A nagyidai cigányok című előadás megszervezésével/lebonyolításával. 
 
2. Megbízott vállalja a fentiekben nevezett szolgáltatás elvégzését. 
 
3. Megbízó feladata a feladatok elvégzéséhez szükséges információk rendelkezésre 
bocsátása. 
 
4. A megbízás elvégzésének időpontja, helyszíne: 
2022. január 27. 14.00 órától 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
színházterem helyszínen. 
 
5. Kapcsolattartók: 
Megbízó részéről: Kelemen Ágnes, 35/350-785 
Megbízott részéről: Mgr.art. Gál Tamás, 00421905861798 
 
6. Fellépti díj: 
Megbízó köteles Megbízott részére Megbízott által kiállított számla alapján díjat megfizetni: 
bruttó 280.000 Ft, mely tartalmazza a szállítási és útiköltséget. 
 
A fizetés módja: átutalás, 8 napon belül 
 
7. Technikai feltételek: 
Megbízott az alábbi technikai feltételek biztosítását igényli: 
Megfelelő öltöző, színpad, alap fény- és hangtechnika. 
 
8. Egyéb megállapodások: 



Megbízott fellépésre kész állapotban, legalább 30 perccel a fellépés kezdete előtt a 
rendezvény helyszínén megjelenik. 
A szerződés 60 napos felmondási határidővel bármelyik fél részéről indoklás nélkül és 
költségmentesen felmondható. A szerződést - a meghirdetetett műsor időpontjától számított 
30 napon belüli felmondás esetén - felmondó fél a 6. pontban meghatározott díj 50 %-át 
köteles megfizetni a másik félnek, a felmondástól számított 8 napon belül. 
Nem minősül a rendezvény felmondása önhibának, ha az vis maior miatt következik be. 
Esőnap nincs, az eső nem számít vis maior eseménynek. Vis maior esemény tényét az 
illetékes hatóság igazolja. 
 
Fellépő számlájának mellékletét képezi a szerzői jogdíjköteles produkciók listája, amelyet 
számlájával egyidejűleg átad Megbízó részére. 
 
9. Kizárólagos illetékesség 
Szerződő felek esetleges jogvitájukat elsődlegesen békés úton, peren kívül megkísérlik 
rendezni, azzal, hogy amennyiben ez nem vezet eredményre úgy kikötik a Magyarországon 
területileg eljáró Bíróság kizárólagos illetékességét. 
 
10. Irányadó jog, jogviták rendezése 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. 
 
Felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Rétság, 2022. jaunár 5. 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 Megbízó Megbízott 
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Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Simon Katalin 

Szerződéskötés jóváhagyása: Hangadó terjesztése 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyar Posta megszüntette a hírlapterjesztési szolgáltatását. Eddig a városi havilap 
kiszállítása e szolgáltatás igénybevételével történt. Hogy az újság továbbra is eljuthasson 
Rétság város minden háztartásába, egy megbízható helyi lakossal, Metyovinyi Istvánnéval vet-
tük fel a kapcsolatot a kihordás ügyében, aki havi 29.000 Ft összegért vállalja a feladatot. Ez 
kb. nettó 23 Ft/db egységárat takar, ami reális összeg a reklámanyagok kihordása területén. (A 
szórólapok egyoldalasok, az újság általában 8-14). 
A szolgáltatás költségét a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetésében 
a megfelelő költséghelyeken szerepeltetni fogjuk. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szívesked-
jenek. 
 
Rétság, 2022. január 4. 
 
 
 
                                                                                                          --------------------------------- 
                                                                                                              Simon Katalin int.vez. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.10.) sz. önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely 
szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást (…) csak 
képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani.” 
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4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2022.(II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötés jóváhagyása: Hangadó terjesztése 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a városi havilap, a Hangadó újság terjesztésével kapcsolatban, azzal 
egyetért. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező Megbízási szerződés 
megkötését Metyovinyi Istvánnéval. Megbízza Simon Katalin intézményvetetőt, hogy a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetésében a szolgáltatás költségét havi brut-
tó 29.000 Ft összeggel és járulékaival tervezze. 
 
Határidő: 2022. …………..… 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
 



 
 Tárgy: Megbízási szerződés 
   
 Ügyiratszám: 3/2 - /2022. 
 Ügyintéző: Simon Katalin 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: muvkozpont@retsag.hu; konyvtar@retsag.hu 

 
 

 
Megbízási szerződés 

 
mely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Rétság, Rákóczi út 26., képviseli 
Simon Katalin) – mint Megbízó, valamint 
Metyovinyi Istvánné 2651 Rétság, Rákóczi út 57, Adószám:8315444255– mint Megbízott 
(együtt Felek) között az alábbiak szerint: 
 
1. Megbízott 2022. január hónaptól határozatlan idejű megbízásban ellátja a Hangadó című 

havilap terjesztését. 
2. Megbízott vállalja, hogy havi rendszerességgel, az újságok átvételének időpontjától 

számított 5 napon belül, a Rétság város területén lévő összes háztartás részére (kb. 1.100 
db magáncímhelyre) eljuttatja a Hangadó című havilapot. 

3. A feladat ellátásáért a Megbízó bruttó 29.000 Ft/hó, azaz Huszonkilencezer Forint/hó 
bruttó megbízási díjat fizet a Megbízottnak. 

4. A megbízási díjat a Megbízó utólag, a vezető utalványozása után fizeti ki. 
5. Megbízó a kifizetést átutalással teljesíti a Takarék Banknál vezetett 636000959-11500621. 

számú bankszámlára. 
6. A Megbízási szerződést a Megbízó bármikor felmondhatja, de köteles a Megbízottnak az 

addigi tevékenység ellenértékét megfizetni. 
7. A szerződést a Megbízott fél is felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek kell 

lennie ahhoz, hogy a Megbízó a feladat intézéséről gondoskodhasson. 
8. Szerződő Felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 
9. A Felek jogvitájuk esetére kikötik a területileg eljáró Bíróság kizárólagos illetékességét. 
10. A szerződő Felek jelen szerződést – áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Rétság, 2022. …………………. …. 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Menyovinyi Istvánné Simon Katalin 
  intézményvezető 
 Megbízott Megbízó 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
       Művelődési Központ: 35/350-785
                       Könyvtár: 35/550-163Igazgató: 35/550-164, 
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Előterjesztést készítette,előterjesztő: Simon Katalin 

Együttműködési megállapodás Digitális Jólét Nonprofit kft 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A digitalizáció folyamata az utóbbi időben láthatóan felgyorsult. Ezeknek a kompetenci-
áknak a hiánya tartósan és egyre nagyobb mértékben konzerválja a hátrányos helyzetű csopor-
tok lemaradását ezért jöttek létre - régen e-Magyarország Pontok – amely intézményünkben is 
működött, majd a Digitális Jólét Program Pontok - (melynek jelenlegi működtetője a  Digitális 
Jólét Nonprofit Kft, adószám: 23733251-2-41,cégjegyzékszám: 01-09-986454 képviseli: Job-
bágy László, ügyvezető) mely DJP Pontok működtetéséhez a Rétsági VMKK a továbbiakban is 
csatlakozni szeretne.  
 

A DJP a programnak a célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása tudja 
követni a világban zajló hatalmas változásokat, amelyek ma már kulcsfontosságúak. 

 
A Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat Pontok elsődleges feladata a polgárok ösztön-

zése az infokommunikációs eszközök használatára, korszerű digitális technológiai eszközök és 
felkészült szakemberek segítségével. A Digitális Jólét Program: a következő években, az 
internet mindenki számára történő hozzáférhetővé tétele és megfizethetősége, az infrastruktúra-
fejlesztése, az oktatás digitalizálása és a többi már megkezdett tevékenysége mellett új terüle-
teken is hozzá kíván járulni ahhoz, hogy Magyarország minél felkészültebb legyen a digitális 
átalakulásra. 
A pont látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.  
 
A megbízott mentor a VMKK dolgozója (a könyvtáros-tartalmi formai feltáró), aki a mindennapi 
munkáját, amit egyébként is végez (digitális eszközök és internethasználat, nyomtatás, 
szkennelés, fénymásolás stb.) kiegészíti DJP-s programokkal, képzési lehetőségekkel, melyen 
a lakosság ingyenesen vehet részt.  
A jövőben várhatóak eszközpályázatok, képzési lehetőségek, előadások, bemutatók, amelyek-
hez intézményünk is csatlakozni szeretne. 
 
Sikeres DJP programnak köszönhetően a 2021. évben a helyi általános iskola tanulói szerve-
zetten vettek részt a könyvtárban megvalósult Utazó Digitális Élményközpont előadásain. A 
programon VR szemüveget próbálhatták ki, 3D nyomtatót nézhettek meg, valamint a LEGO 
robot – szenzorok működését is tanulmányozhatta, ami nagy sikernek örvendett. 
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Intézményünk fontosnak tartja a felzárkóztatást, a lakosságot segítését a digitális világban zajló 
hatalmas változásokban, ehhez megfelelő szakmai lehetőséget kaphatunk a DJP által. 
 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szí-
veskedjenek. 

 
Mellékletben Csatolva: Együttműködési megállapodás 
 
Rétság, 2022. január 14. 
 
                                                                                                          --------------------------------- 
                                                                                                              Simon Katalin int.vez. 
 
 

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

 
 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.10.) sz. önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely 
szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást (…) csak 
képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani.” 

 
4. Határozati javaslat 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2022. (II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződésmódosítás jóváhagyása: 
 Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Digitális Jólét Nonprofit Kft-vel kapcsolatban (adószám: 23733251-2-
41, cégjegyzékszám: 01-09-986454képviseli: Jobbágy László, ügyvezető) azzal egyetért. 
 
Megbízza Simon Katalin intézményvetetőt, az együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2022. ……………… 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
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Együttműködési megállapodás 

Mely létrejött egyrészről a 

Digitális Jólét Nonprofit Kft  

adószám: 23733251-2-41 
cégjegyzékszám: 01-09-986454 
képviseli: Jobbágy László, ügyvezető 

mint a Digitális Jólét Program Hálózat (a továbbiakban: DJP Hálózat) és annak részét képező 
Digitális Jólét Program Pontok (a továbbiakban: DJP Pontok) szakmai koordinálásával megbízott 
Társaság, a Digitális Jólét Koordinációs Központ (a továbbiakban: DJKK) működtetője a Digitális 
Jólét Nonprofit kft. (továbbiakban: DJN)  

másrészről a(z) 

név: …………………………………………………………………………….................................................................................................... 
székhely: …………………………………………………………………………….......................................................................................... 
cégjegyzékszám / bírósági nyilvántartásba vételi szám / törzsszám: ………………......................................... 
adószám: ………………………………………………………………………………………... 
képviselő / aláírásra jogosult neve: ……………………………………………….......................................... 
beosztása: …………………………………………………………………………............. 

mint a jelen megállapodásban megjelölt DJP Pont fenntartója (a továbbiakban: Együttműködő) 

a továbbiakban DJN, Együttműködő együttesen: Szerződő felek / Felek, külön-külön: Fél, között az 
alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

1. Bevezető rendelkezés

Együttműködő kijelenti, hogy az általa - a 3.1. pontban megjelölt helyszínen - működtetett 
közösségi internet hozzáférési pontot a DJP Hálózat részeként, a jelen megállapodás 1. számú 
mellékletében szereplő Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban: ÁSzF) hatálya alá tartozó 
és az alapvető követelményeknek1 megfelelő DJP Pontként üzemelteti a DJN koordinációjával2, 
annak érdekében, hogy a nyilvános, többfunkciós közösségi szolgáltató térben, Digitális Jólét 
Program Mentorok (a továbbiakban: DJP Mentor)  jelenlétével az állampolgárok számára könnyen 
hozzáférhető módon biztosítsa az elektronikus szolgáltatások és tartalmak elérését.  

A jelen Megállapodásban külön nem definiált kifejezések  Megállapodás részét képező ÁSZF 
szerinti jelentéstartalommal bírnak.  

11  Lásd.: ÁSZF 5.2. pontban foglaltakat 
22  Lásd.: ÁSZF 5.1. pontban foglaltakat 

székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Iktatószám:

mailto:titkarsag@djnkft.hu
http://digitalisjolet.hu/
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2. A megállapodás tárgya

2.1. Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti célkitűzés 
megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek érdekében az 
Együttműködő jelen megállapodás hatályba lépésével kijelenti, hogy az ÁSzF 9.1. pontja 
szerint a DJP Hálózat tagja. A DJN ennek megfelelően biztosítja Együttműködő részére a 
megállapodás időtartamára a DJP arculat, elsősorban logó használatát. Az 
Együttműködőnek a Megállapodás teljes időtartama alatt biztosítania kell a DJP Pont 
működését.  

Együttműködő kijelenti, hogy a fenntartása alatt működő DJP Ponton dolgozó DJP 
Mentort(okat) tájékoztatta jelen Megállapodás tartalmáról, különös tekintettel a fenntartót 
érintő kötelezettségekről. 

2.2. A Felek között a jelen Megállapodás hatálybalépésével létrejött hálózati 
együttműködési jogviszony általános feltételeit a jelen Megállapodás részét képező ÁSzF 
tartalmazza. 

3. A DJP Pont szolgáltatási helye, a Felek közötti kapcsolattartás

3.1.  A DJP Pont szolgáltatásához rendelkezésre álló infrastrukturális és egyéb adatokat a 
2. számú melléklet tartalmazza (Adatlap bejelentő), mely elválaszthatatlan részét képezi a
jelen Megállapodásnak.

3.2. Felek a jelen Megállapodás teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek 
meg: 

3.2.1. 

3.2.2 

A Digitális Jólét Koordinációs Központ részéről: 
név: Princz Attila 
beosztás: DJP Hálózati vezető 
postacím: 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 
telefon: 0670/669-5648, 
e-mail: djph.szerzodes@djnkft.hu

Együttműködő részéről: 
név: ……………………………………………………………………………. 
beosztás: ……………………………………………………………………. 
postacím: …………………………………………………………………… 
telefon: ……………………………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………………………….. 

4. Hatálybalépés, záró rendelkezések

4.1. Jelen Megállapodás az utolsóként aláíró fél aláírásának napján lép hatályba, és 
határozatlan időtartamra szól.  

mailto:titkarsag@djnkft.hu
http://digitalisjolet.hu/


titkarsag@djnkft.hu      1016 Budapest, Naphegy tér 8. www.digitalisjolet.hu3 

Powered by DJP 

4.2. Jelen Megállapodás aláírásával Együttműködő – figyelemmel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Általános Szerződési 
Feltételek vonatkozó rendelkezéseire, különös tekintettel a Ptk. 6:77.§ - 6:81.§, valamint a 
Ptk. 6:102. §-aiban foglaltakra – kijelenti, hogy az „Általános Szerződési Feltételek” 
elnevezésű dokumentumot jelen Megállapodás aláírását megelőzően megismerte, az abban 
foglaltakat gondos tanulmányozás és értelmezés után, mint akaratával mindenben 
megegyezőt kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ÁSzF jelen Megállapodás 
elválaszthatatlan részét képezi a Ptk. 6:78. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel. 

4.3. Együttműködő tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás részét képező ÁSzF-et a 
DJN jogosult az ÁSzF 9.2. és 9.3. pontjában foglaltak szerint felülvizsgálni és annak 
eredményeként a szükséges mértékben egyoldalúan módosítani.  

4.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Megállapodás, illetőleg az ÁSzF 
között azonos tárgyú előírások tekintetében eltérés mutatkozna, úgy jelen Megállapodás 
rendelkezései az irányadók. 

4.5. Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi 
az ÁSzF mindenkor hatályos szövege. Értelmezési vita esetén a Felek a DJN birtokában lévő 
eredeti dokumentumokat tekintik irányadónak.  

4.6. Jelen Megállapodás csak írásban, a Felek által aláírt dokumentummal módosítható, 
kivéve az ÁSzF 9.2. pontja szerinti módosítást. 

4.7. Jelen Megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben az ÁSzF hatályos 
szövege, valamint a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései 
az irányadók. 

Felek jelen Megállapodást elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, a képviselet szabályait figyelembe véve, elektronikus úton írták alá. 

Kelt: Budapest,

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

Együttműködő 

………………………………………. 
Jobbágy László 

ügyvezető 
Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

 a Digitális Jólét Koordinációs Központ 
üzemeltetője 

P.H.  P.H. 

mailto:titkarsag@djnkft.hu
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1. számú melléklet: Általános Szerződési
Feltételek

2. számú melléklet: Adatbejelentő lap

Melléklet: 

mailto:titkarsag@djnkft.hu
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1. számú melléklet:
Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 

a Digitális Jólét Program Pontok (továbbiakban: DJP Pontok) fenntartói és a Digitális Jólét 
Koordinációs Központ (továbbiakban: DJKK) működtető Digitális Jólét Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: DJN) között létrejövő Együttműködési 
Megállapodáshoz, különös tekintettel az országos lefedettségű Digitális Jólét Program 

Hálózathoz történő csatlakozás és hálózati működés keretfeltételeire 

Preambulum 

I. 
Az ÁSzF hatálya, elfogadása 

1.1. A jelen ÁSzF a DJN és DJP Pontok fenntartója, mint együttműködő (továbbiakban: 
Együttműködő) közötti jogviszony alapját képező Megállapodásnak minősül, mely 
meghatározza a DJN és az Együttműködő között az együttműködés általános feltételeit. 

1.2. Együttműködő jelen ÁSzF-et az Együttműködési Megállapodás aláírásával fogadja el. A DJN 
által működtetett DJKK az ÁSzF-et a Program hivatalos honlapján (www.djphalozat.hu) 
elektronikusan közzéteszi. 

1.3. Amennyiben az ÁSzF és az Együttműködési Megállapodás azonos tárgyú előírásai között 
bármilyen eltérés van, az utóbbi rendelkezései irányadók. 

1.4. A DJN által kötelezően alkalmazandó, jelen ÁSzF-et érintő bármely jogszabály változása 
esetén az új, illetve a módosult jogszabályi rendelkezés automatikusan jelen ÁSzF részévé 
válik. Jelen ÁSzF hatálya az Együttműködővel megkötött Együttműködési Megállapodásra 
terjed ki és külön aláírás nélkül az Együttműködési Megállapodás elválaszthatatlan részét 
képezi. A változásokról az Együttműködőket a DJN írásban értesíti. 

http://digitalisjolet.hu/
http://www.djphalozat.hu/
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II. 
Alapfogalmak 

ÁSzF: 
A DJN és Együttműködő közötti jogviszony általános szerződési feltételeit rögzítő, az 
Együttműködési Megállapodás részét képező jelen Általános Szerződési Feltételek, beleértve 
annak módosításait is. 
Digitális Jólét Program Hálózat (DJP Hálózat): 
Egységes arculatú, az ország egész területén a polgárok számára könnyen elérhető, nyilvános 
térben, Digitális Jólét Program Mentor (DJP Mentor) jelenlétével működő internethozzáférési 
és szolgáltató pontokból, azaz DJP Pontokból álló országos lefedettségű hálózat.  

Digitális Jólét Program Pont (DJP Pont): 
A DJP Hálózathoz a jelen ÁSzF elfogadásával csatlakozó, a DJN által kiadott DJP Pont ID 
számmal rendelkező, az ÁSzF 5.2 pontjában meghatározott követelményeknek megfelelő és 
az Együttműködő által üzemeltetett nyilvános térben, DJP Mentor jelenlétével – a DJP 
Hálózat részeként – működő közösségi internet-hozzáférési és szolgáltató pont, azaz a 
szolgáltatás telepítési-működési helye. 

Digitális Jólét Program Mentor (DJP Mentor): 
Az Együttműködő által fenntartott közösségi internet hozzáférési és szolgáltató pont 
munkatársa, aki a DJN által kiadott DJP Mentor ID számmal rendelkezik. A DJP Mentor a DJP 
Ponton nyitvatartási időben személyesen jelen van és szükség esetén a polgárokat segíti az 
infokommunikációs eszközök és szolgáltatások használatában. 

Digitális Jólét Koordinációs Központ: 
A DJN szervezeti keretein belül működő szervezeti egység, melynek elsődleges feladata az 
ország egész területén megtalálható DJP Pontok hálózatának (DJP Hálózat) kialakítása, a 
hálózat összefogása, működésének támogatása, érdekeik képviselete. A Digitális Jólét 
Koordinációs Központot a DJN működteti. A Digitális Jólét Koordinációs Központ a Kft. önálló 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységeként működik és az együttműködés 
során a DJN a DJP Hálózat központi szerveként a Digitális Jólét Koordinációs Központon 
keresztül érintkezik az Együttműködővel, illetve az Együttműködő által működtetett DJP 
Ponttal. 

Együttműködő: 
A DJP Hálózathoz – a vonatkozó Együttműködési Megállapodás aláírásával és ezáltal a jelen 
ÁSzF elfogadásával – csatlakozó, a feltételeknek megfelelő DJP Pont Fenntartója. 
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III. 
Előzmények 

3.1. A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség keretei között működtetett 
eMagyarország Központ koordinációs munkája után a 2017. június 8-án megjelent 127/2017. 
(VI.8.) Korm.rendelet és a 1308/2017. (VI.8.) Korm. határozat, valamint a Kormány 27/2020. 
(II. 28.) Korm. rendelete a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes 
feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. 
(XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosítása 
értelmében az eMagyarország Hálózat, új nevén: „Digitális Jólét Program Hálózat” a 
továbbiakban a Digitális Jólét Nonprofit Kft. által működtetett Digitális Jólét Koordinációs 
Központ koordinációja alatt, kiemelt prioritással folytatja tovább működését.  

3.2. A DJP Pontokként történő folyamatos működés lehetőséget biztosít a hálózatba 
becsatlakozott Pontokon egységes arculatú szolgáltatások nyújtására és emelt szintű 
szolgáltatásként a helyi speciális igények kielégítésére, civil szerveződések fejlesztésére, 
továbbá előfeltételét képezheti, illetve előnyt biztosíthat számos releváns pályázati program 
esetében. 

IV. 
Az együttműködés célja, tárgya 

4.1. A Digitális Jólét Program (DJP) és a DJP Hálózat kiemelt célja, hogy a alapvető digitális 
kompetenciák (digitális írástudás, infokommunikációs eszközök használata, e-közigazgatási 
rendszerek ismerete stb.) hiánya miatt egyetlen polgár, kisvállalkozás vagy közigazgatási 
tisztviselő se szoruljon ki a digitális ökoszisztémából. E célok elérésében a DJP Pontoknak 
kiemelten fontos szerepe van.  

Az Együttműködő által működtetett DJP Pont folyamatos üzemeltetéséhez a DJN biztosítja 
Együttműködő részére a hatályos arculati kézikönyvben (www.djphalozat.hu) rögzített 
módon a DJP Hálózat arculat használatát az 5.1 pontban felsorolt kötelezettségével együtt, 
az Együttműködő biztosítja a DJP Pont folyamatos működését, eleget téve a jelen ÁSzF 
szerinti alapvető az 5.2. pontban felsorolt hálózati követelményeknek. A DJP Pont státusz 
lehetőséget biztosít Együttműködő számára különböző releváns kormányzati pályázati 
programokban történő részvételre és ehhez kapcsolódó támogatások igénylésére. 

4.2. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a DJP Pontok és a DJN folyamatosan 
együttműködnek. Az együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználása érdekében 
Együttműködő csatlakozik a DJP Hálózathoz a vonatkozó Együttműködési Megállapodás 
aláírásával, amellyel elfogadja a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. Az együttműködés által létrejövő 
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hálózati működés biztosítja a polgárok számára a Digitális Jólét Program digitális 
kompetencia fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatásainak elérését. 

V. 
A felek kötelezettségei, vállalásai 

5.1. A DJN által az Együttműködő részére nyújtott szolgáltatások: 

a) A DJP Pontok és DJP Mentorok támogatása:
• térítésmentes szakmai felkészítéseken, szakmai (tovább)képzésekben való

részvételi lehetőség biztosítása a DJP Mentorok számára,
• hazai és EU-s pályázatokon való részvétel lehetőségének szakmai támogatása.

b) A DJP Hálózat működtetéséhez és fenntarthatóságához állami, európai uniós és piaci
források felkutatása, különösen a DJP Pontok pályázati lehetőségének bővítése
érdekében.

c) A DJP Pontoknak a digitális kompetenciák területén fennálló különbségek csökkentése
érdekében a digitáliskompetencia-fejlesztés biztosítása.

d) Digitáliskompetencia-fejlesztésre irányuló tudásbázis megosztása és folyamatos
frissítése, valamint a legjobb gyakorlatok átadása a DJP Mentorok részére.

e) A DJP Hálózat portálján lévő szolgáltatások és kommunikációs csatornák üzemeltetése,
moderálása, és a jó gyakorlatok, valamint szakmai anyagok bemutatása igényhez
igazítottan a DJP Hálózathoz csatlakozott Együttműködőknek.

f) A DJP Mentorok közötti kapcsolattartás és mentori tapasztalatok megosztásának
biztosítása (pl. területi, megyei és regionális szintű workshopokon, találkozókon keresztül)
személyesen vagy online formában.

g) A DJP Pont-kereső térképen a DJP Pont és alapadatai feltüntetése.

h) A DJP Pont rendezvényeinek meghirdetése, a helyi eseményekről, rendezvényekről
tájékoztatás nyújtása a DJP Hálózat honlapján.

i) A DJP Pont önálló honlap linkjének feltüntetése a DJP Hálózat honlapján.

j) A DJP Hálózatot népszerűsítő, és a DJP Pont kialakításához szükséges egységes
megjelenés részét képező a DJP által elvárt arculati elemek biztosítása.
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5.2. Az Együttműködő vállalásai: 

a) Olyan helyszín biztosítása, ahol a DJP Pont folyamatosan, a hatályos jogszabályok által
meghatározott biztonsági előírásoknak megfelelően üzemelhet, és amely bárki számára
(a nyitvatartási időben) korlátozás nélkül megközelíthető.

b) A DJP Ponton jól látható helyen kihelyezi a DJP Pont hatályos arculati kézikönyvében
leírtaknak megfelelő DJP Pont információs táblát, valamint kifüggeszti a nyitvatartás
időtartamára vonatkozó tájékoztatást, a DJP Mentor nevét, elérhetőségét, az általa
nyújtott ingyenes szolgáltatásokat, valamint a térítésköteles szolgáltatásokat és azok
díjait.

c) Legalább egy fő DJP Mentort biztosít, akinek részvételéről gondoskodik a DJN által
szervezett szakmai felkészítéseken, továbbképzéseken, találkozókon.

d) Gondoskodik térítésmentes mentori szolgáltatás nyújtásáról, a polgárok részére az
alapvető digitális kompetenciák fejlesztéséről.

e) Rendszeres és eseti adatszolgáltatást biztosít a DJN részére.

f) Az 5000 fő lakosszám feletti településeken minimum heti 15 óra, 5000 fő alatti települések
esetében heti 10 óra nyitvatartási időt biztosít, a helyi igényeknek megfelelő beosztásban,
amelyet az Együttműködő a honlapján és/vagy az intézmény bejáratánál elhelyezett
tájékoztató felületen nyilvánossá tesz.

g) Az állampolgárok részére internet-használati szolgáltatás nyújtása (a világhálóhoz
csatlakozás lehetőségének biztosítása) a nyitvatartási időben.

h) A DJP Pont tevékenységéről kiadott tájékoztatásában, valamint média megjelenései
során, a különböző rendezvényeken, kiadványokon, promóciós reklám- és PR anyagokon
lehetőség szerint a DJP logó használata és a DJP-vel való együttműködés tényének
ismertetése.

i) A támogatásból beszerzett eszközök és használati tárgyak, valamint az arculati elemek,
rendeltetésszerű használata.

j) A DJP Pont fenntartója köteles a DJP Mentor számára, évente legalább egy alkalommal a
Mentor részvételét biztosítani a DJP Hálózathoz kapcsolódó szakmai találkozókon,
konferenciákon.

k) Rendelkezik a szolgáltatások nyújtására alkalmas internetes hozzáféréssel.
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VI. 
Együttműködő vállalásainak ellenőrzése 

6.1. A jelen ÁSzF 5.2. pontjában foglalt vállalások teljesítését a DJN által működtetett Digitális 
Jólét Koordinációs Központ, a DJP Hálózat szakmai felügyeletét ellátó állami szerv, vagy az 
általa delegált személy – bármikor ellenőrizheti a megadott nyitvatartási idő alatt. Ennek 
keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult nyitvatartási időben helyszíni 
ellenőrzést tartani, a DJP Pont működését segítő eszközök rendelkezésre állását 
megvizsgálni, és a DJP Pont működtetésében részt vevő személyek kötelesek az ellenőrzést 
végző személy munkáját segíteni, részére az ellenőrzéshez szüksége információkat megadni. 
Együttműködő kijelenti, hogy az ellenőrzéshez hozzájárul, tudomásul veszi, hogy köteles az 
ellenőrzést tűrni és annak gyakorlása feltételeit biztosítani.  

VII. 
A kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések 

7.1. A DJN, valamint Együttműködő között a jelen ÁSzF-el illetve az Együttműködési 
Megállapodással összefüggő valamennyi kommunikáció csak írásban (akár elektronikusan 
aláírt dokumentumban) teljesíthető joghatályosan, a másik félnek az Együttműködési 
Megállapodásban megjelölt címére vagy az ettől eltérő, később ugyancsak írásban közölt 
címre történő értesítés megküldésével. Az értesítéseket a felek e-mail formájában vagy 
cégkapun keresztül is elfogadják egymástól, kivéve az ÁSzF 9.4, 9.5. pontjaiban foglalt, 
valamint azon eseteket, amikor a DJN más közlési módot kér. Postai úton történő közlés 
esetén a küldeményt ajánlott tértivevényes levélként kell a másik fél részére megküldeni a 
kapcsolattartó személy Együttműködési Megállapodásban megjelölt postacímére.  

Együttműködő valamennyi, a DJN-nek címzett írásbeli küldeményen (levél, e-mail üzenet) – 
függetlenül annak formájától – köteles az Együttműködési Megállapodás számát is 
feltüntetni, ennek hiányában írásbeli közlése nem minősül joghatályosnak. A DJN a 
Közreműködő részére szóló iratokat – az 9.5. pontban foglalt kivételekkel – e-mailen jogosult 
továbbítani. 

7.2. Az ajánlott-tértivevényes postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel 
érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második 
megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. E-mail esetén az 
automatikusan generált válaszüzenetben, illetve a címzett számítógépén történő megjelenítés 
időpontjaként a feladó részére visszaérkezett e-mail visszaigazolásban feltüntetett időpont 
minősül. 
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7.3. A DJN jogosult úgy tekinteni, hogy Együttműködő tudomásul vette és elfogadta a részére 
megküldött iratban foglaltakat, amennyiben arra a 7.2. pont szerinti kézbesítést követő 8 
napon belül nem érkezett részéről észrevétel vagy kifogás. 

7.4. Amennyiben az Együttműködőnek az Együttműködési Megállapodásban vagy annak 
mellékleteiben közölt adataiban változás következik be, azt köteles haladéktalanul e-mailben 

bejelenteni a DJN részére a djph.szerzodes@djnkft.hu mail címen az Együttműködési 
Megállapodás 3 sz. mellékletének kitöltésével és csatolásával. A bejelentés megtételéig az 
Együttműködési Megállapodásban feltüntetett adatokat kell hatályosnak tekinteni és ez 
esetben a DJN az Együttműködő részére továbbítandó küldeményeit az Együttműködési 
szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. A bejelentés elmulasztásából eredő 
kárért a DJN nem felel.  

7.5. Együttműködő a DJN-nek címzett postai-, illetve e-mail értesítéseit a DJN Együttműködési 
Megállapodásban megjelölt postacímére és e-mail címére küldheti meg joghatályosan, 
melyben feltünteti az Együttműködési Megállapodás számát. A postacím vagy e-mail cím 
esetleges megváltozásáról a DJN az Együttműködőnek küldött e-mailben, valamint a DJP 
Program hivatalos honlapján elhelyezett közleménnyel értesíti Együttműködőt. 

VIII. 
Adatkezelés 

8.1. Az Együttműködési Megállapodás aláírásával Együttműködő tudomásul veszi és egyben 
hozzájárul ahhoz, hogy neve, az Együttműködési Megállapodás megkötésének, és a DJP 
Hálózathoz történő csatlakozás ténye, a DJP Pont elérhetősége nyilvánosságra hozható. 
Együttműködő kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Együttműködési Megállapodás 
teljesítése során közölt személyes, valamint a különleges adat fogalma alá nem eső adatokat 
a DJN, illetve annak működtetője közérdekű adatként tartsa nyilván és kezelje, beleértve ezen 
adatok releváns felhasználás céljából harmadik személyek részére történő továbbítását is. 
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8.2. Együttműködő kijelenti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információ 
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) előírásainak 
megfelelően a DJP Pont fenntartásáért felelős, illetve a működtetésében résztvevők 
személyes adatainak a DJN által történő feldolgozásához (ideértve ezen adatok  tárolását, 
harmadik fél részére történő továbbítását a jelen együttműködéshez, illetve a DJN 
működéséhez, feladatellátásához kapcsolódóan) a Digitális Jólét Program megvalósulásáig 
kifejezetten hozzájárul. Ennek alapján Együttműködő, mint adatkezelő kijelenti és szavatolja, 
hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az irányadó, mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelel és jogszerű, az érintettek hozzájárulásával történik, az általa 
átadott adatok kezelésére megfelelő jogalappal rendelkezik. 

IX. 
Az Együttműködési Megállapodás és a Digitális Jólét Program Hálózat részeként történő 

működés hatálya, megszűnése 

9.1. Az Együttműködési Megállapodás a jelen ÁSzF-ben rögzített feltételekkel Együttműködő és 
a DJN között annak mindkét fél által történő aláírásával jön létre és lép hatályba. 
Együttműködő e naptól kezdődően jogosult az 5.1. pont szerinti, DJN által nyújtott 
szolgáltatások igénybevételére, és e naptól kezdődően terhelik az ÁSzF – különösen, de nem 
kizárólagosan annak 5.2. pontja – valamint az Együttműködési Megállapodás szerinti 
kötelezettségek. 
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9.2. Az Együttműködési Megállapodás határozatlan időtartamra szól azzal, hogy az annak 
részleteit szabályozó ÁSzF-et a DJN jogosult felülvizsgálni és egyoldalúan módosítani. A 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSzF-et köteles a DJN a Digitális Jólét 
Program hivatalos honlapján közzétenni, valamint az esetleges – az Együttműködő számára 
kedvezőtlen – módosításokról Együttműködőt e-mailben értesíteni. 

9.3. Együttműködő a 9.2. pont szerinti e-mail értesítést követő 8 napon belül jogosult az 
Együttműködési Megállapodást a DJN részére címzett ajánlott-tértivevényes levéllel, írásban, 
vagy elektronikusan aláírt dokumentum útján felmondani. A felmondási idő ebben az esetben 
8 nap, melynek tartama alatt az ÁSzF Együttműködő számára a módosítás előtti 
rendelkezései az irányadóak. A joghatályos felmondás a felek közötti Együttműködési 
Megállapodást és együttműködést a felmondási idő lejárta napjával megszünteti. Az ÁSzF 
Együttműködő számára a módosítás a honlapon történő közzétételt, illetve az e-mail 
értesítést követő 15. napon lép hatályba azon együttműködőkkel szemben, akik a 
módosításról szóló e-mail-értesítést követő 8 napon belül nem éltek a fentiek szerint az 
Együttműködési Megállapodás felmondására vonatkozó jogosultságukkal. 

9.4. Egyebekben Szerződő felek jogosultak a másikhoz intézett ajánlott-tértivevényes levélben, 
vagy elektronikusan aláírt dokumentum útján az Együttműködési Megállapodást 30 napos 
határidővel, indokolás nélkül felmondani. 

9.5. Súlyos szerződésszegés esetén a DJN az Együttműködőhöz intézett ajánlott-tértivevényes 
levélben, vagy elektronikusan aláírt dokumentum útján jogosult az Együttműködési 
Megállapodást – a szerződésszegő magatartás megszüntetésére irányuló írásbeli 
felszólításban biztosított, legfeljebb 8 napos határidő eredménytelen leteltét követően – 
azonnali hatállyal felmondani. 

9.6. Az Együttműködési Megállapodás tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen, ha Együttműködő az ÁSzF 5.2. pontjaiban foglalt bármely kötelezettségét 
megszegi, továbbá, ha Együttműködő (illetve fenntartója) ellen végrehajtási, csőd-, vagy 
felszámolási eljárást kezdeményeznek. 

http://digitalisjolet.hu/
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X. 
Vegyes rendelkezések 

10.1. A jelen ÁSzF-ben, valamint az Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hatályos 
magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10.2. Az esetleges jogviták felmerülése esetén a DJN és az Együttműködő köteles megkísérelni 
a vita tárgyalásos rendezését. Ennek sikertelensége esetén a Felek bírósághoz fordulhatnak. 

10.3. Nem minősül jogról való lemondásnak, ha a DJN vagy az Együttműködő az őket, a jelen ÁSzF 
szerint megillető bármely jog vagy jogorvoslat gyakorlását elmulasztja, vagy azt 
késedelmesen gyakorolja. 

10.4. Ha a jelen ÁSzF bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan vagy 
azzá válik, az a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét vagy végrehajthatóságát 
nem befolyásolja és nem akadályozza. 

10.5. Amennyiben bármely jogszabály, vagy hatósági rendelkezés, vagy ezen szabályok 
értelmezésének és alkalmazásának változása, vagy a költségvetési és gazdasági 
körülmények változása folytán a DJN által az Együttműködő részére nyújtott 5.1. pontban 
felsorolt szolgáltatások költségei az előre kalkulált és rendelkezésre álló forrásokat oly 
mértékben meghaladnák, hogy az eredeti formájában már nem lenne finanszírozható, úgy a 
DJN jogosult jelen ÁSzF-et egyoldalúan a 9.2. pontban foglaltakon túlmenően módosítani, 
elsősorban az általa nyújtott szolgáltatások tartalmát a jelen ÁSzF 9.2. pontjában foglalt 
értesítési kötelezettsége mellett. 

10.6. A DJN nem vállal semminemű felelősséget az Együttműködő tevékenységéért és a DJP Pont 
működtetéséért. Együttműködő köteles beszerezni minden olyan engedélyt, illetve 
hozzájárulást, mely esetlegesen az 5.2. pontban vállalt kötelezettségei teljesítéséhez 
elengedhetetlenül szükséges. 

Kelt: Budapest,

http://digitalisjolet.hu/


2. számú melléklet: Adatbejelentő

DJP Mentorok adatai

Sszám. Mentor neve
Mentor ID száma
(DJKK tölti ki!) Mentor e-mail címe Mentor telefonszáma Mentorképzés típusa Képzés éve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eszközök adatai

1 PC

2 Monitor

3 Laptop

4 Nyomtató

5 Szkenner

6 Multifunkciós eszköz

7 Fénymásoló

8 Projektor

9 Digitális fényképezőgép

A DJP Pont adatai

megnevezése: 

Operációs rendszer típusa (*ahol releváns kérjük kitölteni)

címe:

Darabszám
A működőképes és rendelkezésre álló 

eszköz megnevezése
Eszköz típusa

1



10 Okostelefon

11 Tablet

Sávszélesség

letöltési

feltöltési

Internetre vonatkozó adatok: 

Rendszergazdai támogatás van? (igen/nem)*   

Beltéri Wi-Fi (van/nincs)*

Kültéri Wi-Fi (van/nincs)*

Internet szolgáltató neve

KRESZ tábla (van/nincs)*

Homlokzati tábla (van/nincs)*

Egyéb adatok:

Informatikai képzésre alkalmas terem 

(van/nincs)*

Terem befogadóképessége

Saját honlap címe (ha van)

Nyitvatartás (tól-ig)

Szombat

Vasárnap

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

2. számú melléklet: Adatbejelentő

2

12 Egyéb
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Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Simon Katalin 

Szerződésmódosítás: Monguz Kft. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. áprilisában kötött szerződést a Corvina Integ-
rált Könyvtári Rendszer működtetésére a Monguz Informácótechnológiai Kft.-vel (6726 Szeged, 
Páncél köz 25. cjsz: 06-09-012113, asz: 14206003-2-06). A szerződéskötés a 97/2021.(IV.08.) 
PM határozattal lett jóváhagyva. 
A Monguz Kft. Indexálási tájékoztatójában jelezte, hogy az Általános Szerződési Feltételeknek 
megfelelően a szolgáltatás díja változik: az eredeti 140.000 Ft/év díjról 157.000 Ft/év díjra 
emelkedik (1.417 Ft/hó). Új szerződés megkötésére nincs szükség, az Indexálási tájékoztató-
ban foglaltak - változtatási kezdeményezés nélkül - automatikusan elfogadottnak minősülnek. 
A szolgáltatás költségét a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi költségvetésében 
az emelt összegű díjjal fogjuk szerepeltetni. 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szívesked-
jenek. 
 
 
 
Rétság, 2022. január 3. 
 
 
 
                                                                                                          --------------------------------- 
                                                                                                              Simon Katalin int.vez. 
 
 
 
 

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

 
203/2020. Ajánlat a Mozguz Kft.-től 
18/2021. Előterjesztés – Egyedi előfizetői szerződésről 
97/2021.(IV.08.) PM határozat – Szerződéskötés jóváhagyása 
55/2021. Egyedi előfizetői szerződés 
211/2021. Indexálási tájékoztató 
 



Szerződésmódosítás: Monguz Kft.                                                                                             2022.02.03-i Kt. ülésre 
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3. Jogszabályi háttér:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021.(III.10.) sz. önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely 
szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást (…) csak 
képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani.” 

 
 

4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2022.(II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződésmódosítás jóváhagyása: Monguz Kft. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a Monguz Kft.-vel kötött Egyedi előfizetői szerződés módosításával 
kapcsolatban, azzal egyetért. A Képviselő-testület jóváhagyja az Indexálási tájékoztatóban fog-
laltak elfogadását. Megbízza Simon Katalin intézményvetetőt, hogy a Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár 2022. évi költségvetésében a szolgáltatás költségét 157.000 Ft/év összeggel 
szerepeltesse. 
 
Határidő: 2022. január … 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 Jámbor Lajos 
 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester és Varga Dávid Géza PVB elnök          

Kötelező védőoltás felvételének elrendelése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A korona vírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által 
történő kötelező igénybevételéről szóló 599 / 2021 (X. 28.) kormányrendelet lehetővé teszi a polgár-
mesterek részére, hogy elrendelje a kötelező védőoltás beadását a munkaviszony megtartásához 
 
Jelenleg az ötödik hullám napi rekordokat okoz az új fertőzöttek számában. Intézmények is érintettek a 
megbetegedésekben. Különös veszélynek vannak kitéve az oltatlanok. 
 
Információink szerint legnagyobb az oltatlanok aránya a Napközi Otthonos Óvodában. Kiemelten ve-
szélyes intézmény mind a dolgozókra, mind a kisgyermekekre, mind pedig a szülőkre nézve.  
 
Az ötödik hullám már több dolgozónál is okozott fertőzést. Az intézményt ugyanakkor nem lehet bezár-
ni. A mai napon tudomásunkra jutott, hogy az óvodában történt megbetegedés miatt ismét egy csoport 
került karanténba. A szülőkre nézve a gyermekek részére elrendelt karantén igen nagy terhet jelent.  
 
Intézményvezető asszony tájékoztatása szerint hat dolgozó nem vette fel a kötelező védőoltást, sőt 
még az első oltásig sem jutottak el. A gyermekek és a dolgozók egészsége és szüleik munkahelyének 
megtartása érdekében javasoljuk, hogy a Képviselő-testület támogassa a Polgármestert abban a dön-
tésében, hogy az óvodai dolgozók részére – mint a legnagyobb fertőzésveszélynek kitett intézményi 
dolgozók -  legyen kötelező a védőoltás felvétele. Tudjuk, az oltás nem véd meg a megbetegedéstől, 
de csökkenti a súlyos esetek számát, elősegíti a mihamarabbi munkába való visszatérést. 
 
A jelenlegi szabályozás alapján az tekinthető oltott személynek, aki mind a három oltást felvette.  
Felkérni kívánjuk az intézményvezetőt, hogy kövesse nyomon az oltások felvételét és rendszeresen 
tájékoztassa a Képviselő-testületet a dolgozói átoltottságról. 
 
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 

Rétság, 2022. január 26. 
 
 

       Mezőfi Zoltán       Varga Dávid Géza 
         polgármester                PVB elnök s.k. 
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2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  
 

1. részben bemutatva. 
 

3.) Jogszabályi háttér 
 

Bevezető részben bemutatásra került. 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság város önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda intézménynél 
bevezetendő kötelező védőoltásról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja a kezdeményezést és utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert hogy a Nap-
közi Otthonos Óvoda intézményben a dolgozók részére a kötelező COVID védőoltást rendelje el. 
 
A Képviselő-testület felkéri Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy a Képviselő-
testületet rendszeresen tájékoztassa a dolgozói átoltottságról.  

 
Határidő: 2022. február 4.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

   
                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterve 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022.02.03-i ülésére 

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kttv. 225/C §-a tartalmazza a polgármester szabadságára vonatkozó rendelkezéseket.  „A főál-
lású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabad-
ságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóvá-
hagyja a polgármester szabadságának ütemezését.” 
 
Polgármester részére 2022. évben megállapított szabadságok: 
 
Előző évről áthozott:     29 nap 
Tárgyévi szabadság:     39 nap 
Összes szabadság:     68 nap  
 
A szabadság kivételét a polgármesteri feladataim elsődleges ellátására tekintettel az alábbiak sze-
rint kívánom kivenni: 
 
2021. évről áthozott szabadságból már 5 napot kivettem. Március 31-ig igyekszem a fennmaradó 
napokat is kivenni (kiírni). A koronavírusjárványtól és a fejlesztési feladatokól függően igen nehéz 
az ütemezés. Egyre több esetben kell elektronikus aláírással adatokat, nyilatkozatokat megküldeni, 
melynek feltétele a személyes azonosítás (személyi igazolvány). 2021. évben kiírtam a 2020. évről 
áthozott 9 nap szabadságom, tehát összesen 19 nap szabadságot írtam ki. A ténylegesen kivett 
szabadság ettől jóval kevesebb volt. 
 
2022. évre a műszaki ügyek, projektek befolyásolhatják szabadságütemezésem. 
 
Tervem: 
Május hóban 5 munkanap, június hónapban 10 munkanap, július hónapban 15 munkanap (június-
július hónapokban nincs tervezett ülés). A fennmaradi 9 napot pedig előre nem ütemezhető, ha-
laszthatatlan ügyeim intézésére kívánom kivenni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szabadságolási tervemet elfogadni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2022. január 10. 

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

3. Jogszabályi háttér:  

2011. évi CXCIX. törvény (Kttv) 
225/C. § *  (1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy 
munkanap pótszabadságra jogosult. 
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a pol-
gármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően 
kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-
testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően 
csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt 
nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe. 
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a pol-
gármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a 
tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. 
(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év már-
cius 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. 
(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester szabadságára az (1)-(4) bekezdésben fog-
laltak vonatkoznak azzal az eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a polgármester hagyja jóvá, 
és a szabadságot a polgármester adja ki. 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2022. (II.03.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármester szabadságolási 
ütemterve című előterjesztést és az alábbiak szerint jóváhagyja. 
 
Előző évről áthozott:     29 nap 
Tárgyévi szabadság (szept 30-ig):   39 nap 
Összes szabadság:     68 nap  
 
2019. évről áthozott szabadság felhasználása március  31-ig 29 nap,. 
2020. évben  

május hónapban 5 nap 
június hónapban 10 nap 
július hónapban 15 nap 

          eseti jelleggel kivett szabadságok 9 nap. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

     
       Jámbor Lajos 
             jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bánki Evangélikus Egyházközösség pályázati forráshoz jutott a rétsági imaház felújítására, energeti-
kai fejlesztésre. 
 
A felújítás megkezdődött, de további munkák elvégzése is indokolttá vált. 
 
Benyújtott kérelmükben ajtókra, ablakra és előtetőre kérnek önkormányzati támogatást. A benyújtott 
költségvetésük az alábbi tételeket tartalmazza: 
 
Feladat Nettó ár Áfa Összesen
Bejárati ajtó 117 300 31 671 148 971
Bukó-nyíló ablak 41 669 11 251 52 920
Bontás-építés 27 600 7 452 35 052
Előtető 59 047 15 943 74 990
Összesen 245 616 66 316 311 933

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

Rétság, 2022. január 27. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

- Átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.26.) 

önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 
átadásáról. 

 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus 
Egyázközösség kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja a rétsági imaház felújítását az alábbi célok figyelembevéte-
lével: 

Feladat Nettó ár Áfa Összesen 
Bejárati ajtó 117 300 31 671 148 971 
Bukó-nyíló ablak 41 669 11 251 52 920 
Bontás-építés 27 600 7 452 35 052 
Előtető 59 047 15 943 74 990 
Összesen 245 616 66 316 311 933 

 
 

A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti megállapodást kell kötni.  
 
A támogatás összegét a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi 
Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására. 
 

Határidő: 2022 február 21. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
 

 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 

 
 
Ikt.sz:……………../2022 

 
MEGÁLLAPODÁS 
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mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Bánki 
Evangélikus Egyházközösség – képviselő: Füke Szabolcs lelkész – között a Képviselő-testület által 
biztosított 2022. évi egyházi fejlesztési támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………./2022.(II.03.) számú 
határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Bánki Evangélikus Egyházközösség 
részére 311.933 Ft azaz háromszáztizenegyezer-kilencszázharminchárom forint önkormányzati támo-
gatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084040. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

Feladat Nettó ár Áfa Összesen 
Bejárati ajtó 117 300 31 671 148 971 
Bukó-nyíló ablak 41 669 11 251 52 920 
Bontás-építés 27 600 7 452 35 052 
Előtető 59 047 15 943 74 990 
Összesen 245 616 66 316 311 933 

  
  
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
 
 3.) A támogatást Rétság Város Önkormányzata az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 
támogatása kerete terhére az egyház ……………………… -nél vezetett ……………………..-
………………. számú számlájára utófinanszírozottan utalja át. 
  
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségek-
re használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott 
nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával számolható el 2022. június 30-ig.  
 
 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső elle-
nőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A be-
nyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bármi-
nemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre 
kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

• az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a 
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 

• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, 
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza 
(www.retsag.hu); 

• a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználá-
sával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra ho-
zatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 

• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak 
minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban 
(szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövet-
kezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés 
módosítását kezdeményezni; 
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• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után fizetendő 
terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

 
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelel, támogatások 
fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
 
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, 
és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
 
  
Rétság, 2022. ………………………. 
  
 
 
 
 
 

……………………………….      ………………………………. 
     Mezőfi Zoltán         Támogatott 
     polgármester                                         
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 

……………………………….. 
 pénzügyi ellenjegyző 

 
 













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

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
Előterjesztést készítette:Lackovszki Pál Istvánné   Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

A RÉTSÁGI ÁRPÁD EGYESÜLET  
2021. ÉVI TÁMOGATÁS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rétsági Árpád Egyesület kérelmet nyújtott be 2021. évi önkormányzati támogatásának módosí-
tása tárgyában. Az Egyesület 2021. évben 1.000.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött 
megállapodásban a különböző célokra fordított összegek azonban változtak. A kérelmet előterjesz-
tésemhez mellékelem. 
 
Íjász-lövész szakosztály: 
 

Cél 
Megállapodás 
szerinti összeg (Ft) 

 
Rajtengedélyek, biztosítási díj. sportorvos 531.000, -Ft 
Építési anyagok javításra, karbantartásra 119.000, -Ft 
Fűnyíráshoz benzin 20.000, -Ft 
PB-palack cseréje  10.000, -Ft 
Lőszerek, nyílvesszők, fegyverek, kupák                             170.000, -Ft 
Összesen:                850.000, -Ft 

 
Cél 

 
Megállapodás 
módosítás szerinti  
összeg (Ft)  

 
Rajtengedélyek 
Építési és vill.szer. anyagok, javítás, karbantartás 

531.000, -Ft 
               126.353, -Ft  

PB palackok csere és fűnyíróba benzin 90.297, -Ft 
Serlegek, érmek   22.050, -Ft 
Nyílvessző, légpuska, lőszer, lőlap                                                 31.405, -Ft 
Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja   48.895, -Ft 
Összesen: 850.000, -Ft 
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Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 

Cél 

 
Megállapodás 
szerinti  
összeg (Ft) 

 
Tagsági, nevezési, bírói díjak, utazás, 
terembér 150.000, -Ft 
 
Összesen: 150.000, -Ft 

Cél 

 
Megállapodás 
módosítás szerinti  
összeg (Ft) 

 
Versenyengedély, nevezési díj, tagdíj 63.258, -Ft 
Utazási költség (kiküld. rendelvény) 86.742, -Ft 
 
Összesen: 150.000, -Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2022. január 26.  
 Mezőfi Zoltán 
 polgármester 
 

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

- RET/4305-3/2021. sz. megállapodás, melyet előterjesztésemhez mellékelek.  
 

3. Jogszabályi háttér 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 
 

3.§ 
 

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

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2022.( II.03.) KT. HATÁROZATA 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egyesület 2021. 
évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az 
alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
 
 
Íjász-lövész szakosztály: 
 
 
Rajtengedélyek 
Építési és vill.szer. anyagok, javítás, karbantartás 

531.000, -Ft 
               126.353, -Ft  

PB palackok csere és fűnyíróba benzin 90.297, -Ft 
Serlegek, érmek   22.050, -Ft 
Nyílvessző, légpuska, lőszer, lőlap                                                 31.405, -Ft 
Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja   48.895, -Ft 
Összesen: 850.000, -Ft 
 
 
Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 
 
Versenyengedély, nevezési díj, tagdíj 63.258, -Ft 
Utazási költség (kiküld. rendelvény) 86.742, -Ft 
 
Összesen: 150.000, -Ft 
 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás 
módosítást aláírja. 
 
 
Határidő: 2022 …………………… 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
                                                                                                                                   
Rétság, ……………………………….. 

 
      Mezőfi Zoltán 
       polgármester 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                                            Jámbor Lajos 
             jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
              

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
Rétsági Árpád Egyesület – képviselő: Fodor László elnök – között 2021. évi önkormányzati 
támogatás módosítása felhasználása tárgyában: 
 

1.)  A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul. 
 

2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

Íjász-lövész szakosztály: 
 
 
Rajtengedélyek 
Építési és vill.szer. anyagok, javítás, karbantartás 

531.000, -Ft 
               126.353, -Ft  

PB palackok csere és fűnyíróba benzin 90.297, -Ft 
Serlegek, érmek   22.050, -Ft 
Nyílvessző, légpuska, lőszer, lőlap                                                 31.405, -Ft 
Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja   48.895, -Ft 
Összesen: 850.000, -Ft 
 
Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 
 
Versenyengedély, nevezési díj, tagdíj 63.258, -Ft 
Utazási költség (kiküld. rendelvény) 86.742, -Ft 
 
Összesen: 150.000, -Ft 
 

 
 

3.) A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok marad-
nak. 

 
 
Rétság, 2022 ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 

   Mezőfi Zoltán            Fodor László   
polgármester                                                      elnök 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti idő-
szakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2022. február 03-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
A határozatok sorszámozásának és tárgyának felsorolását az előterjesztés melléklete tar-
talmazza.  
 

II.  
Polgármesteri beszámoló: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
2021. december havi ülés utáni időszak és a december havi beszámolóból kimaradt 
eseményeiről tájékoztatom önöket a legfontosabb témakörök szerint. 
 
A polgármesteri munka jelentős részét a lakossági panaszok, megkeresések teszik 
ki.  
Ezzel egyidejűleg a fejlesztési feladatok végrehajtása, a testületi munka előkészítése 
és végrehajtása. Nevezhetem úgy is, a „láthatatlan” munka. 
 
Lakótelepi feszültségek: 
 
December havi beszámolómban nem szóltam a Bem utcai lakók panaszáról. Küldött-
ségek kerestek meg, magánjogi viták zajlanak, hiszen osztatlan közös terület, tulaj-
don ez a lakórész. Feszültséget generált többek között a tanuszodához elektromos 
közművezetés tárgya, mely az ő magánterületükön halad át. A témában Jávorka Já-
nos alpolgármester és Varga Dávid Géza PVB elnök segítőként közreműködtek. Hal-
kan jegyzem meg, a lakóközösség összefogását szívesen venném. A lakóközösség 
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összefogása az ott élők érdeke, nem utolsó sorban a város érdeke is. Köszönöm 
képviselőtársaim együttműködését a probléma megoldásában. 
 
Ezt követően újabb Bem utcai küldöttség érkezett. A Petőfi u. 44. és a Bem u. 3. 
szám alatti lakók között elmérgesedett telekszomszédságok közötti vita miatt. Hivata-
los bejelentést senki nem tesz, szóbeli panaszáradat után várják a segítséget, nem 
éppen az illetékes intézménytől. 
 
A közelmúltban csőtörés volt a Rózsavölgy utca 2-8. szám alatti társasháznál. A még 
tulajdonos lakók szinte egyenként kerestek meg a lehetőségek keresésével, volt aki a 
költség önkormányzatra történő áthárítása érdekében. Sajnálatos, hogy a lakótömb 
vízórája a szemközti oldalon van elhelyezve. A DMRV munkatársai tájékoztatták a la-
kókat, hogy a vízóráig a DMRV költsége a káresemény, azt követően pedig a feltárá-
si, helyreállítási munkákat a lakóknak kell fizetniük. Sajnálatos, hogy ebben a tömb-
ben sem alakult meg a társasház, nincs közös képviselő, nem fizetnek közös költsé-
get.  
 
- Az Északi buszmegállóban a buszok már megállnak, de a forgalomba helyezés 

meg nem zárult le. Több alkalommal kellett eljárnom a Földhivatalban, ahol már 
folyamatban van a buszmegálló bejegyzése.  
 

- Ügyvéddel történt egyeztetést követően aláírtuk az adásvételi szerződést Gás-
pár Csabával. A vételi ár a szerződés aláírása előtt megérkezett bankszámlánk-
ra.  

 
- Orgona közben felvetett problémák: Kooperáción vettem részt a közbeszerzésen 
nyertes vállalkozás képviselőivel. Az ott élők részéről folyamatos a kritika. Van benne 
jogos is, de többen a teljes műszaki tartalmat kívánják megváltoztatni. Pótmunkákra 
készült javaslat, melyek a műszaki ellenőr jóváhagyását követően teljesíthetők. Ter-
mészetesen a pótmunka fedezetét a Képviselő-testület illetékes biztosítani. 
 
- MOL kútnál tervezett áruház: folyamatosak a kooperációs egyeztetések – nyu-
godtan mondhatom heti szintű -  Brezvai Imrével és tervezőjével. Az építkezés meg-
kezdésének gátja továbbra is a közlekedési rend kialakítása. Az eddigi tervekben az 
ott lévő szinte valamennyi műtárgy útban volt. Jelenleg egy olyan változat van aszta-
lon, amely talán végleges megoldás lehet. Bonyolult a helyzet, mert a Közútkezelő 
mellett a Nemzeti Útdíj Felügyelettel (Véda kapu üzemeltetője) is szükségesek 
egyeztetések. Továbbra is sérelmezem, hogy a kapu telepítése előtt a rétsági Ön-
kormányzatot nem kérdezték meg, hogy a saját Rendezési Tervében mi szerepel, 
esetleg akadályozzák-e a város fejlesztési terveit. A kapu a Jászteleki utca kihajtójá-
ba került beépítésre. Tökéletesen jó megoldás nincs, a maradék lehetőségekből kell 
kiválasztanunk a kevésbé fájdalmast. Továbbra is  elutasítom az Útdíj Hatóság javas-
latát, mely szerint szüntessük meg a kamionmegállót, helyezzük át a buszmegállót. 
Az emlékparkba vezető híd is a Hatóság véleménye szerint megszüntetendő.  

 

- Folyamatosak pályázataink Államkincstári ellenőrzései. Ellenőrzésre került 
mind a Zöldváros pályázat, a közlekedésfejlesztési pályázat és bölcsőde pályázat 
pénzügyi dokumentációja, valamint az ezekhez tartozó valamennyi megkötött szer-
ződés. Január 10-én más szempontú ellenőrzése is volt a közlekedésfejlesztési pá-
lyázatnak. Az ellenőrzés eredményéről Bíró Anna projektmenedzsert tájékoztattam, 
mivel a hiányosságokat ők tudják pótolni. 
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- Továbbra is igyekszem kapcsolatot tartani az Ipari parkban lévő gyárak ügyve-
zetőivel. Az URBAN Kft és a Rétsági Ipari  Park Kft. ügyvezetőjével tartott egyezteté-
semről már adtam tájékoztatást. Ebben a hónapban az Interfa Kft. ügyvezetőjével talál-
koztam. A helyi iparűzési adóbevételen túl is fontos a kapcsolattartás. Legyen szó 
maszkok varrásáról vagy gyermekrendezvények támogatásáról. 

 

- Igen gyakoriak az állampolgári eskük, az utóbbi időben szinte heti rendszerességű. 
 

- Megtörtént a futópálya és az illegális hulladékfelszámolásra benyújtott pályázat elő-
készítse az Élhető települések programon belül. Valamennyi kötelezően csatolandó do-
kumentumot átadtunk a pályázatíró részére. Az előkészítés részeként helyszíni bejárást 
tartottunk a futópálya tervezőivel.  

 

- December 9-én az Óvodai sportpálya műszaki átadása megtörtént. A BMSK mun-
katársai az ünnepélyes átadást rám bízták. Január 13-án találtunk közös időpontot 
Balla Mihály képviselő úrral, aki megtisztelő felkérésemet az átadásra elfogadta.  

 

- Szintén január 13-én közösen vettünk részt az M2 Rétságot elkerülő szakaszának 
tájékoztató megbeszélésén. A megvalósítás jelenlegi határideje 2026. év vége.  
Hogy mekkora port kavart a bejelentés, álmomban nem gondoltam volna. Volt olyan ér-
deklődő (nem rétsági!!!), aki azzal keresett meg, hogy területeket vásárolna fel a terve-
zett nyomvonal mentén. Volt olyan beruházó, aki azzal keresett meg, hogy már területe-
ket vásárolt Pusztaszántón, de a fejlesztést mindaddig felfüggeszti, amíg bizonytalan a 
helyzet.  

 
     Kérem a beszámoló szíves tudomásul vételét! 
 
2022. január 17. 

 
                                                                                                             Mezőfi Zoltán 
                                                                                                              polgármester   

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  

 
 Szociális Bizottság 2021.12.14-i ülésén az alábbi részletezés szerint 44 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása 36 db   
- -       támogatott kérelem 31 db 355.000 Ft 

- -       elutasított kérelem 5 db  
           Döntés összesen: 36 db 355.000 Ft 
Temetési Települési támogatás  - 

- -       támogatott kérelem 3 300.000 
- -       elutasított kérelem - - 
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           Döntés összesen: 3 300.000 
Születési települési támogatás  - 

- -       támogatott kérelem 2 200.000 
- -       elutasított kérelem 1 - 

           Döntés összesen: 2 200.000 
           Döntés összesen: 43 db 855.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság a 126/2021. (XII.14).) számú határozata alapján 3 főt javasol az Ön-
kormányzatnak 2022. január hónaptól közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra.  
 

 
 



 
 
Hat. 
sz. 

Határozat tárgya Intézkedés 

143/ 65 év felettiek, iskolások, óvodások „Karácsonyi ajándéka” 
144/ 65 év felettiek, iskolások, óvodások „Karácsonyi ajándéka” 

A kifizetések megtörténtek, a támogatási 
szerződések aláírásra kerültek 

145/ A gyermek és a szociális étkeztetés díjának megállapítása Végrehajtás folyamatos 
146/ A Képviselő-testület 2022. évi munkaterve Végrehajtás folyamatos 
147/ Helyi Esélyegyenlőségi Program 2021. évi felülvizsgálata Végrehajtás folyamatos 
148/ CSGYK vezetői megbízás meghosszabbítása A kinevezés megtörtént 
149/ Adásvételi szerződés jóváhagyása (Rétság 200) A szerződés aláírás megtörtént, a vételár 

megérkezett. 
150/ Kovács Miklós árajánlatának és szerződés tervezetének elfogadása (Piac) A szerződés aláírás megtörtént. 
151/ Misik Kft árajánlatának elfogadása (szoc. tűzifa) A szerződés aláírás megtörtént. 
152/ Fakivágási kérelmek A szerződés aláírás megtörtént. 
153/ Egyedi előfizetői szerződés jóváhagyása - PH A szerződés aláírás megtörtént. 
154/ Együttműködési keretmegállapodás - MVM A szerződés aláírás megtörtént. 
155/ Intézkedési terv elfogadása Végrehajtás folyamatos 
156/ Megállapodás módosítás -Rózsa Attila A szerződés aláírás megtörtént. 
157/ TKB kérelmek A megállapodások aláírása, kifizetések 

megtörténtek. 
158/ Rétság Város Önkormányzat KT 118/2021.(XI.30.) határozata a közterületi kukák 

cseréje, újak telepítésére 
A személyes megtekintés még nem került 

leszervezésre 
159/ Ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyása A szerződés aláírás megtörtént. 
160/ Karbantartási-javítási szerződés jóváhagyása (GlobDent Kft.) 

 
A szerződés aláírás megtörtént. 

161/ Tájékoztatás lakossági véleményezésről A testületi határozat és a hozzátartozói 
nyilatkozatok megküldésre kerültek. 

162/ Településrendezési eszközök felülvizsgálata 
 

A kiegészítés megküldésre került a tervezőnek. 

163/ Vállalkozási szerződés jóváhagyása temetőgondnoki teendőkre 
 

A szerződés aláírás megtörtént, végrehajtás 
folyamatos 

 
 



 
KT. HATÁROZATOK 

2022. 
 
Hat. 
sz. 

Határozat tárgya Intézkedés 

1/ Iskolai étkezde építésének tervezői ajánlata Tervező részére megküldésre került 
2/ ART Program Kft-vel kötött megbízási szerződés 1. számú módosítása Jelen ülés ismételt napirendje 
3/ Tájékoztatás pályázati lehetőségekről  Jelen ülés ismételt napirendje 
4/ Közbeszerzési eljárás közbenső döntés meghozatala Közbeszerzési szakértő a döntést 

megkapta 
5/ VABI Hungária Kft. kérelme II. Jelen ülés ismételt napirendje 
6/ FFP2-es maszkok beszerzése A maszkok részben megérkeztek, várjuk a 

fennmaradó részt 
7/ Tulajdonosi hozzájárulási kérelem A kérelmező megkapta a testületi döntésről 

szóló határozatot 
8/ Intézményvezetői pályázatok elbírálása A kinevezés megtörtént 
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Rétság Város Önkormányzat 
 
 

2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 

Tel/Fax: 35/ 550-100 
E-mail: hivatal@retsag.hu 

 
 

Green Goes Kft. 
2030 Érd, Bádogos út 57. 

 
Tisztelt Szántó Csaba Ügyvezető Úr! 
 
A Geen Goes Kft közbeszerzési eljárásban lefolytatott megállapodás alapján különböző 
felújítási munkálatokat végzett, végez Rétság Város közterületein. 
 
Csapadékvíz elvezetési munkálatokra került sor Rétságon az Orgona köz területén. 
 
A 2021. december 8-n lefolytatott helyszíni bejárás folyamán, az ott lakók több olyan 
észrevételt és kérést fogalmaztak meg, amelyek nem képezték a közbeszerzési eljárásban 
meghirdetett feladatokat. 
A lakók által megfogalmazott kérések vizsgálata azonban szükségszerű. 
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
 
Az Orgona köz 1-2-3 számú épületeknél a lakosok kérései alapján az alábbi lehetőségekre kér 
ajánlatot Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 
 
1./ Orgona köz 1. számú épület előtt: 
-  Az Orgona köz út szélétől a Zöld Város pályázatban kialakított parkolótól, a lefedett 
csapadékvíz elvezető árokig szilárd burkolatú bejáró kialakítása (pl. mentő részére), kuka 
tárolóhely kialakítása, bejáró kialakítása a lépcsőház bejáratához. 
 
2./ Orgona köz 2. számú épület előtt: 
-  Az Orgona köz út szélétől bejáró kialakítása a lépcsőházi bejáróig, kuka tárolóhely 
kialakítása, az iskola felé felvezető járda felújítása. A garázshoz vezető bejárók kialakítása. 
 
3./ Orgona köz 3. számú épület előtt: 
-  Szilárd burkolatú bejáró kialakítása a lépcsőházi bejáratig, kuka tároló hely kialakítása. 
 
Tisztelt Ügyvezető Úr! 
 
Javaslom, hogy a felsorolt feladatok megvalósíthatóságának lehetőségét a szakemberek és az 
önkormányzat illetékesei a helyszínen vizsgálják meg. 
 
Rétság, 2022. január. 25-n 
                                                                              Tisztelettel:        Mezőfi Zoltán 
                                                                                                           polgármester 
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