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Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Volt honvédségi ingatlanok értékesítése  

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022………….‐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! 
 
Testületi döntés alapján meghirdetésre kerültek a 356/45-47 hrsz-ú volt laktanyai épületek. 
A kiírás szerint az ingatlanokra egyenként lehetett vételi ajánlatot benyújtani. 
 
Az alábbi ajánlatok érkeztek: 
 
Név Ingatlan cél referencia üzleti terv 

356/45 
356/46 

 
DM Concept 2020 Kft. 

356/47 

szociális intéz-
mény, irodák 

a folyamatban lévő 
beruházás a lakta-
nya területén 

 
nincs 

 
 
356/45 

 
 
 
 
Bóta Gábor  

356/46 

 
 
szolgáltatások 
(magán egészség-
ügy, kereskedelem, 
iroda bérbeadás 

 
 
 
részletes 

A  helyi kisvállalkozás‐
ok versenyképességé‐
nek javítása, a foglal‐
koztatás bővítése, a 
vállalkozás ösztönzés 
és új vállalkozások, 
szolgáltatók betelepü‐
lésének elősegítése 

Honey Mo. Kft. 356/46 rehabilitációs köz-
pont 

részletes részletes 

Global Vil Kft. 356/45 
 356/46 

irodaház kialakítá-
sa 

3 db bemutatva bérbeadás 

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. október 25. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
Volt honvédségi ingatlanok értékesítése 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/45, 356/46, 356/47 hrsz-ú ingatlanokat értéke-
síteni kívánja, azokat az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghirdeti. 
 
 
 
                                                                HIRDETMÉNY 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/45, 356/46, 356/47 hrsz.-ú ingatlanokat értéke-
síteni kívánja az alábbi feltételekkel: 
 
 
Ingatlan helyrajzi száma, megnevezése Induló ár 
356/45 hrsz. (gyengélkedő) 8.068.000 Ft
356/46 hrsz. (szürke parancsnoki) 10.068.000 Ft
356/47 hrsz. (főépület) 114.252.000 Ft

 
A Képviselő-testület tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzatban foglal-
tak szerinti vételi ajánlatot lehet benyújtani, a HÉSZ jelenleg nem módosítható. 
Az épületek volt honvédségi területen, találhatók. Az önkormányzat elsődleges céljai szerint az alábbi 
tevékenységek valósulhatnak meg: 
- oktatás, kultúra és a hozzájuk tartozó kereskedelmi egység (pl. étterem, büfé stb.) 
- egészségügyi, szociális intézmény 
- a felsorolt funkciókhoz tartozó gépkocsik parkolása. 

 
  A Helyi Építési Szabályzat megtalálható a www.retsag.hu honlapon. 

A Képviselő-testület az épületeket a fenti célok megvalósítására kívánja értékesíteni. 
A nyertes pályázónak a pályázatában foglaltak megvalósítására 5 éves megvalósulási időt köt ki. 
A pályázat mellékleteként benyújtandó: 

- referencia,  
- a tevékenység részletes bemutatása, 
- üzleti terv. 

 
A Képviselő-testület a pályáztatás bármely szakaszában visszavonhatja pályázatot.  
 

Ajánlatokat 2022. október 15-ig lehet benyújtani. 
 
Benyújtás módja: 
  - személyesen a Rétsági Polgármesteri Hivatalban, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
  - levélben a következő címen: Rétsági Polgármesteri Hivatal, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
A borítékra kérjük ráírni „Vételi ajánlat – volt honvédségi ingatlanokra” 
- elektronikusan a jegyzo@retsag.hu és a polgarmester@retsag.hu e-mail címre, a tárgyban kérjük 
feltüntetni „Vételi ajánlat – volt honvédségi ingatlanokra” 
 
 
Több érdeklődő esetén licittárgyalás kiírására kerül sor, melynek időpontjáról az érdeklődőket írásban 
tájékoztatjuk. 
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3.)  Jogszabályi háttér 
 

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 356/45, 356/46, 356/47 hrsz-ú ingat-
lanokra érkezett vételi ajánlatokról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a DM Concept Kft. vételi ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
A vételi ajánlatok közül érvényes a Honey Magyarország Kft., a Globál Vil Kft. és Bóta Gábor ajánlata.  
 
Több érdeklődő miatt licittárgyalást kell tartani a 356/46 és a 356/47 hrsz-ú ingaltanokra. 
 
A Képviselő-testület felkéri Dr. Gáspár Zoltán ügyvédet a licittárgyalás előkészítésére és levezetésére. 
 
 
Határidő: hatályos jogszabályok szerint       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 

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

 
 

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

2023. ÉVI FÖLDHASZONBÉR MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2022. november 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! 
 
Vagyonrendeletünk 9.§ (4) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat minden év november 
30. napig dönt a haszonbérleti díjak mértékéről. A haszonbérleti díjak megállapítása az elmúlt 
időszakban az egyéb bérlemények díjával egyenlő arányban változott. Bérleti díjat a Képviselő-
testület 2013. év óta nem emelt.  
 
Jelenleg alkalmazott mérték: 

- külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó művelési ágú területek bérleti díja 
3,50 Ft/m2/év, 

- belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díja 23,20 Ft/m2/év. 
 
A Képviselő-testület elvi döntést hozott már arról, hogy a bérleti díjakat piaci szinten kívánja 
megállapítani. Internetes oldalakon olvasható, hogy a földhaszonbér is a duplájára emelkedett 
az elmúlt években. Több olyan megállapítás is van, ahol a földhaszonbér összege meghaladja 
a földalapú támogatás összegét. Magával az emelési javaslattal egyetértek, ugyanakkor 
Rétságon 1 fő fizet földhaszonbért, nem ez a tétel fogja megmenteni a város költségvetését. Ha 
figyelembe vesszük, hogy egyéb bérleti díjakat is a földhaszonbér mértékéhez kötjük, akkor egy 
emelés elfogadható. Jelenleg csak külterületen van mezőgazdasági célra földhaszonbérbe 
adott területünk. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen.      
 
Rétság, 2022. november 01. 
                                                                                                               
                                                                                                                Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                 polgármester 
 

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

232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ (2) bekez-
dése alapján – 2014. január 01.napjától a külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó 
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művelési ágú területek bérleti díját 3,50 Ft/m2/év, a belterületen lévő mezőgazdasági célra bér-
be adott területek bérleti díját 23,20 Ft/m2/év mértékben állapítja meg. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 

3. Jogszabályi háttér:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5 / 2019 (IV.02.) önkormányzati rendele-
te az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 
 
9. § (1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja a város önkormányzatának kötelező 
és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.  
(2) Az önkormányzati vagyon hasznosításának előkészítésekor a tulajdonosi jog gyakorlója ré-
szére előterjesztést kell készíteni. Ennek során számba kell venni a feltételeket, vizsgálni kell a 
jövedelmezőséget, javaslatot kell tenni az alternatívák mérlegelésével a legmegfelelőbb hasz-
nosítási formára.  
(3) Beépítetlen földterület csak akkor adható bérbe, ha a rá vonatkozó településrendezési elő-
írásoknak megfelelő terület-felhasználás várhatóan öt éven elül nem valósul meg.  
(4) a) Az önkormányzat tulajdonában álló, értékesítésre ki nem jelölt, kizárólag mezőgazdasági 
művelésre alkalmas ingatlanokat haszonbérbe adással lehet hasznosítani.  
 b) A Képviselő-testület a haszonbérleti díjak mértékéről évente, minden év november 30-
ig dönt.  
c) A haszonbérleti szerződést legfeljebb 3 éves időtartamra lehet megkötni, mely hosszabbítha-
tó 

4. Határozati javaslat 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
hasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabá-
lyairól szóló 5 / 2019 (IV.02.) számú önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján – felül-
vizsgálta a földhaszonbérleti díjak 2023. évre alkalmazandó mértékét. 
 
A Képviselő-testület a 232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozatot hatályon kívül helyezi és  2023. 
évre az alábbi földhaszonbérleti díjakat állapítja meg: 
 

- külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű szántó művelési ágú területek bérleti díja 
…… Ft/m2/év, 

- belterületen lévő mezőgazdasági célra bérbe adott területek bérleti díja …….. Ft/m2/év. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

Döntés vagyonkezelői szerződés megkötésének lehetőségéről 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. november 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 Salgótarjáni Tankerületi Központ megküldte vagyonszerződés tervezetét annak érdekében, hogy a 
Pedagógiai Szakszolgálat részére helyiséget tudjon biztosítani. 
 
A szerződés elkészítését megelőzte egy egyeztető tárgyalás, ahol részt vettek a Tankerületi Központ 
munkatársai, alpolgármester úr, PVB elnök úr, jegyző asszony és jómagam. Akkor azt az ígéretet kap-
tuk, hogy a Tankerület vállalja a rezsiköltség kb. 80 %-át, az önkormányzat az általa használt közmun-
kás melegedő miatt pedig a 20 %-át.  
 
Az épület helyiségeinek kimutatása elkészült. Ezzel szemben a tervezetben az szerepel, hogy az ön-
kormányzat fizesse a rezsiköltség 73,35 %-át, a Tankerület pedig vállalja a 26,65 %-ot. A számítási 
alapban az emeleti rész folyosója, mosdói önkormányzat által használt területként szerepelnek. 
 
Véleményem szerint a vagyonkezelői szerződés-tervezet elfogadása sérti Rétság város érdekeit, alá-
írását nem támogatom. 
 
A Tankerület most legalább őszintén leírta, hogy minden hozzájárulás és térítés nélkül már nem csak 
az irodát használják az épületből, hanem 209,39 m2-i területet. 
 
A közmunkások melegedőjét a téli időszakra át tudjuk helyezni  az asztalos műhelybe. Az önkormány-
zat az épületből a magas rezsiszámlák elkerülése érdekében ki tud vonulni. A kistornaterem egyetlen 
bérlője felmondta a bérleti szerződést, tehát kötelezettségünk abban az épületrészben sincs. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. október 27. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „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.” 

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

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

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés vagyonkezelői szerződés 
megkötésének lehetőségéről” tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Salgótarjáni Tankerületi Központ munkatársai által előkészített vagyonkezelői 
szerződés-tervezetet nem hagyja jóvá, a szerződés nem írható alá. 
 
A Képviselő-testület………….. (további egyezetetés, az épület azonnali kiürítése  stb.) 
 
 
 
 
Határidő: 2022.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 



VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS  
a 424. helyrajzi számú, 2651 Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti ingatlan vonatkozásában 

 
A szerződő felek 
 
Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester 
törzsszáma: 735496 
adóigazgatási azonosító száma: 15735492-2-12 
bankszámlaszáma: 11741031-15451615 
statisztikai számjele: 15735492-8411-321-12 
mint Átadó (a továbbiakban: Átadó),  
 
Salgótarjáni Tankerületi Központ  
székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.;  
adószáma: 15835372-2-12;  
számlaszáma: 10037005-00336602-00000000;  
ÁHTI azonosítója: 361584;  
KSH statisztikai számjele: 15835372-8412-312-12;  
képviseli: Simon Tibor tankerületi igazgató  
mint Átvevő (a továbbiakban: Átvevő) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról”. A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 
202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési 
közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami 
fenntartású köznevelési intézmények (a továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és 
kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a KIK-et jelölte ki. Az állami 
köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a 
Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése 
értelmében 2016. december 31-én megszűnt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Salgótarjáni, Bátonyterenyei és Pásztói Tankerülete. A tankerületek fenntartásában működött 
köznevelési intézmények tekintetében a felsorolt tankerületek jogutódja 2017. január 1-jétől a 
Salgótarjáni Tankerületi Központ lett. 

A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait a 
Felek az alábbiak szerint állapítják meg: 

 

A szerződés tárgya 



1. Átadó és az Átvevő megegyeznek, hogy 2022. október 24. napjától a 424. helyrajzi 
számú, 2651 Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti vegyes használatú épületet Felek 
közösen használják az alábbi megosztás szerint. Átvevő által használt épületrész 
hányada: 26,65 %, Átadó által használat épületrész hányada: 73,35 %. 

2. A Tankerületi Központ által fenntartott Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági 
Tagintézménye köznevelési tevékenységét az épületben látja el. 

Az Önkormányzat jelen megállapodás aláírásával meghatalmazza a Tankerületi 
Központot, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel, illetve törléssel kapcsolatos 
eljárásban teljes jogkörrel képviselje az illetékes Földhivatal előtt. Az ingatlan 
megosztását a vagyonkezelési szerződés 27. pontja tartalmazza.  

Felek Jogai és kötelezettségei 

3. Az Átvevő saját ingatlanrészének működtetéséért önálló felelősséget visel, az Átadó 
Önkormányzat előtt az ingatlan egészére vonatkozó közös képviseleti joggal csak az 
adott ügyre vonatkozó írásbeli meghatalmazás alapján rendelkeznek. Kivételt 
képeznek ez alól a Felek által közösen használt ingatlanrészekért történő helytállást. 
Ezek esetében Felek egyetemes helytállásra kötelezettek azzal, hogy a helyt álló fél a 
helytállás költségeinek arányos megtérítését a másik átvevő féltől követelheti. Erről a 
Felek minden konkrét esetben kötelesek előre megegyezni. 

4. Az Átvevő vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programokban, az 
intézmények szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott 
feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az 
Önkormányzat– az Átvevő Felekkel legalább 15 nappal korábban történt 
megállapodást követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális 
rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja. Amennyiben az 
Átvevőnek plusz kiadása jelentkezik az igénybevétellel kapcsolatban, azt az Átadó 
köteles megtéríteni. 

5. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és 
módon, az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

6. @y ÆsuduĚ ` u` f xnmj dydkËrËadm kduĚ u`f xnmm̀ k j `obrnk̀ sa`m l df hkkdshj ` st k̀ icnmnr
inf `h+Ër sdqgdkhj ` st k̀ icnmnr j ˆ sdkdydssrËf dh ŕ hcdËqsud ` ry⁄ l uhsdkqĚk ryÛkÛ ŝ quËmx

rydqhmshj ˆmxuudydsËrhËr adry⁄ l nkÛ,j ËryÌsËrhj ˆ sdkdydssrËf dshr ŕ `yy`k+gnf x

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 
meg, valamint 



e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen nj nj aÛk` k̀ oÌsnss rynkf `knl gny
ŝ qsËmĚgnyy⁄ i⁄ qt k⁄ rs-

7. Az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyont (ingatlant és az Átvevő által használt 
helyiségekben található ingóságok) a központi berendezésekkel és felszerelésekkel 
együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás 
szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a 
közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások jogainak és 
törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, hasznait szedni.  

8. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, 
a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

9. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. 

10. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

11. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 

12. @u`f xnmj dydkËrad ⁄ sudss u` f xnms `y ÆsuduĚ j ¸ k̂ m ⁄ s̀ c ⁄ r, ⁄ suËsdkh idf xyĚj ˆ mxu ` k̀ oi⁄ m

udryh ⁄ s+ `mm̀ j ËqsËj Ës Ër u⁄ ksny⁄ r`hs `y ÆsuduĚ mxhku⁄ ms̀ qsi` - @y ËqsËj

mxhku⁄ ms̀ qs⁄ r ⁄ sÛk dk kdgds sdj hmsdmh+ g` `y `cnss u` f xnms⁄ qf x ËqsËj d sdql ËrydsËmËk+

idkkdf ËmËkenf u` mdl ⁄ kk̀ oÌsg`sÛ l df - @mxhku⁄ ms̀ qs⁄ rm̀ j s̀ qs̀ kl `ymh̀ j dkk ` u` f xnm

dkrĚckdf dr qdmcdksdsËrd rydqhmshj ˆ yedk̀ c`s l df idk̂ kËrËs hr- @mxhku⁄ ms̀ qs⁄ rh`c`snj , `

l hmĚrÌsdss `c`s uËcdkl ËqĚk ryÛkÛ ŝ quËmx rydqhmsh l hmĚrÌsdss `c`s j huËsdkËudk ,

mxhku⁄ mnr` j - 

13. Az Átvevő a kezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.  

14. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

15. Az Átvevő köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.  

16. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést a mulasztó fél köteles viselni. 



17. Az Átvevő a vagyonkezelésében vett területen felel minden olyan kárért, amely a 
rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A nem 
rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a hiba 
keletkezéséért illetve a károkozásért felelős fél kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 
érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli az Átvevőt 
kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a 
közvagyon használójától általában elvárható. 

18. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az Átvevő a rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább 
folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

19. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

20. Az Átvevő a saját költségén, az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján 
jogosult 

a) a vagyonkezelésükben levő ingatlanrészt átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, 
vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó 
műveletet,  

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást végezni. 

21. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolni és azokról évente 
írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.  

22. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 
tájékoztatni. 

23. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseikkel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés megszűnésekor saját 
költségén helyreállítani. 

24. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, az Átvevő tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal.  

25. Az Átvevő az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat 
ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. Az Átvevő a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 



egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a 
szerződés megszűnésekor az Önkormányzatnak. 

26. Tulajdonosi ellenőrzés: 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján a 
vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon 
rendeltetésszerű használatát ellenőrzi.  

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) a Átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve a Átvevő által használt irodai 
és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni a Átvevő képviselőjének 
jelenlétében 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 

c) a Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, 
információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

Működési költségek viselésének szabályai 

27. Az ingatlant a Felek az alábbi megosztás szerint használják: 

Az épület összes alapterülete (földszint + emelet) 1312 m2.  Ebből az Átadó által használt 
terület 114, 19 m2. A tornatermet (73,14 m2) kizárólagosan az Átadó használja, így az 
Átadó által használt összterület: 187,3 m2. 

Az Átvevő által használt helyiségek számai: 107, 108, 109, 114, 115, 116, 117, 118, 
melyek összterülete: 209,39 m2. A közös használatú helyiségek (földszint, aula, lépcsőház, 
első emeleti közlekedő folyosó) területe: 140,34 m2, mindösszesen 349,73 m2. Ezek 
alapján 26,65 %-ban állapodnak meg a Felek üzemeltetési költségviselés szempontjából. 

Az épület működési költségét az Átadó kiegyenlíti a közüzemi szolgáltatók felé, majd 
26,65%-ban kerül továbbszámlázásra az Átvevő felé, melyet az Átvevő a számla 
kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlít. A felek megállapodnak abban, hogy a 
nem használt helyiségeket a lehetőségek szerint kizárják a fűtési rendszerből. A 
folyamatos közüzemi szolgáltatásokat az Átadó köteles biztosítani. Az épületben 
almérő(k) nem található. 

Az épület üzemeltetése tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy az épülethez tartozó 
kertgondozás az Átadó feladata. 

Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő a 2651 Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti épület 
rendeltetésszerű használatához szükséges fűtést az önkormányzat alkalmazásában lévő vagy 
megbízásában eljáró szakképzett fűtőszemélyzet útján biztosítja, ennek fejében az Átvevő 
vállalja, hogy az Átadónak havonta 25.400.- Ft összeget fizet, az Átadó részéről a 
tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kiállított számla ellenében, annak kézhezvételét 
követő 15 napon belül, banki átutalással.  Az ingatlan állapotáról a Felek állapotfelmérést 
végeznek, amit dokumentált formában rögzítenek. Az épülettel kapcsolatos vizsgálati 



jegyzőkönyvek, szerződések másolatait az Átadó az Átvevő rendelkezésére bocsájtja. 
Tekintettel arra, hogy az épületet a Felek közösen használják, így az épülettel kapcsolatos 
biztosításról a nagyobb részben használó Átadó köteles gondoskodni. 

Felek tudomásul veszik, hogy az épület üzemeltetésével összefüggő költségek fentiek szerinti 
megosztása és ebből eredő egymással szembeni elszámolási kötelezettség az Átvevő 
törvényen alapuló vagyonkezelői joga keletkezésének időpontjától veszi kezdetét. 

A szerződés megszűnése 

28. Jelen vagyonkezelési szerződés 2022. október 21-től határozatlan időtartamra jön létre. A 
szerződés megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban 
megszűnik. 

29. Az Átvevő Fél a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 
20 napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

30. Amennyiben a 29. pontban érintett Átvevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, 
az Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a 
helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az 
érintettet az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.  

31. Amennyiben az érintett az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult az érintettnek az ingatlanban lévő 
vagyontárgyait annak költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 
raktározásáról annak költségén gondoskodni.  

32. A szerződés megszűnése esetén Átvevő cserehelyiségre igényt nem tarthatnak.  

Egyéb rendelkezések 

33. A szerződést a Felek egyetértésük esetén írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

34. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket 
jelölik meg: 

Rétság Város Önkormányzata: Mezőfi Zoltán polgármester, +36-35-550-100 

Salgótarjáni Tankerületi Központ: Simon Tibor tankerületi igazgató, +36-32-795-
239 

35. Az Önkormányzat a Vagyonkezelési szerződés létrejötte miatt sem személyi állományt, 
sem nagy értékű tárgyi eszközöket, sem informatikai eszközöket, sem gépjárművet, 
sem követelésállományt nem ad át Átvevőnek. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az 
épülettel kapcsolatban peres ügy nincs. 

36. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

37. A szerződésre egyebekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény, a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. előírásai az irányadók. 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

Záradék: 



Jelen szerződés 6 számozott oldalból áll és 5 eredeti példányban készült, amelyből 3 példány 
a Tankerületi Központot, 2 példány pedig Rétság Város Önkormányzatát illeti meg. 

Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. 

1. sz. melléklet: Földszinti és emeleti alaprajz 

2. sz. melléklet: Ingók és ingatlanok listája 

Rétság,       Salgótarján, 

 

   …………………………          ………………………….. 

          Mezőfi Zoltán                     Simon Tibor 
           polgármester               tankerületi igazgató 

Rétság Város Önkormányzata    Salgótarjáni Tankerületi Központ 

 

 
Pénzügyi szempontból ellenjegyzem:                            Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

 

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

          Sándorné Dobos Veronika                                           

gazdasági vezető                                                       

Jogi szempontból ellenjegyzem:                                 Jogi szempontból ellenjegyzem: 

 

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

                  dr. Varga Patrik Balázs                                         

               jogi ügyintéző                                                       



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Feladat-ellátási szerződés megkötése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2022. november  …..‐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! 
 
Dr. Rádi László megkapta az OKFŐ-től a működési engedélyt, tehát felügyelet mellett végezhet házi-
orvosi feladatokat, valamint a praxisengedélyt. Kéri feladat-ellátási szerződés megkötését. 
Dr. Rádi László orvosi diplomáját, TB engedélyét, egészségügyi alkalmassági vizsgálatáról szóló iga-
zolást már korábban bemutatta. 
 
Véleményem szerint elhárult minden akadály a feladat-ellátási szerződés megkötése elől. 
 
Feladat-ellátási szerződést 2023. január 1. naptól tudunk kötni, e dátumtól érvényes a praxisengedély 
is. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. október 23. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „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.( X. ….) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Rádi László háziorvossal a II. szá-
mú háziorvosi szolgálat feladatinak ellátására kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról       
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést az előszerződéssel 
azonos vállalkozással a Dr.Rádi Háziorvosi Kft-vel jóváhagyja.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület felkéri Fodor Rita Mária jegyzőt, hogy az illetékes szervek és Bánk Község Ön-
kormányzat polgármesterének véleményezésre a szerződést küldje meg. 
 
 
Határidő: 2022.       
Felelős: szöveg szerint 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 



1 

                                         FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Mezőfi Zoltán) - mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről Dr. Rádi 
Háziorvosi Kft. (cégbejegyzési szám: Cg. 12-09-011804, statisztikai számjel: 27557615-
8621-113-12, adószám: 27557615-1-12) székhely: 3188 Ludányhalászi, Losonci út 2. 
(képviselő: Dr. Rádi László Zoltán, háziorvos), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
között a rétsági II. sz. Háziorvosi körzet feladatainak vállalkozás keretében történő 
működtetésére az alábbi feltételekkel: 

 
1. / A Megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvényben foglaltak alapján, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései szerint, jelen szerződés 2./ pontjában 
körülírt egészségügyi alapellátási feladatok ellátását - figyelembe véve a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendeletben 
foglaltakat - a fent meghatározott körzetben átadja a Megbízottnak, aki a megbízást 
elfogadja és a háziorvosi feladatokat, a körzet működtetését, területi ellátási 
kötelezettséggel, egészségügyi vállalkozás keretében ellátja. 

 
2. / A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Rétság Város Önkormányzat 7/2005. (IV. 
1.) számú rendeletében meghatározott II. számú Háziorvosi körzetben folyamatos 
háziorvosi ellátást nyújt a háziorvosi tevékenységről szóló mindenkori hatályos 
jogszabályok, a Megbízó vonatkozó döntései, e feladat-ellátási szerződés, valamint a 
szakmai szabályok szerint a 14. életévüket betöltött személyek számára, egészségi 
állapotuk megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A II. számú 
Háziorvosi körzet székhelye Rétság, ellátási területe Rétság városban a Rákóczi út, 
valamint a Rákóczi út páratlan oldala felőli teljes településrész és Bánk község.  

 
3. / A Megbízó kiköti, a Megbízott pedig tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott orvosi tevékenységet, az indokolt távollét miatti helyettesítés esetét kivéve, 
a Megbízott kizárólag személyesen folytathatja, maga helyett más orvost nem 
alkalmazhat. Személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Rádi László Zoltán. 

 
4. / A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói jogviszonyával 
összefüggően bekövetkezett mindennemű változást, az erre vonatkozó jognyilatkozat 
megtételétől számított három munkanapon belül, a Megbízónak írásban bejelenti. 

 
5. / A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi feladatok elvégzésére, 
munkanapokon, naponta 8-16 óráig áll rendelkezésre. A rendelkezésre állás ideje alatt a 
rendelési ideje:  

 
- Rétságon: 
                                Hétfő:         8.00 – 12.00 
                                Kedd:        12.00 - 16.00 
                                Szerda:      8.00 -  12.00 
                                Csütörtök:  10.00 -15.00 
                                Péntek:        8.00 –12.00 
- Bánkon: 
                               Csütörtök:     8.00 – 9.00 
                                             

6. / A rendelési idő módosítására csak a Megbízóval történt előzetes egyeztetés után 
kerülhet sor.  
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7. / A Megbízó hozzájárul, hogy a háziorvosi ellátás működéséhez szükséges 
finanszírozási szerződést a Megbízott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap Kezelővel 
megkösse.  

 
8. / A Megbízott saját döntése szerint, külön szerződésben foglalt feltételek alapján vesz 
részt a rétsági központi orvosi ügyeleti szolgálatban. 

 
9. / A Megbízott akadályoztatása esetén a vállalt feladatainak ellátásáról helyettes útján 
köteles gondoskodni. A helyettesítés tényét, időpontját és a helyettesítő orvos nevét a 
Megbízó felé előzetesen, de legkésőbb a helyettesítés megkezdésekor, jeleznie kell. A 
helyettesítést csak olyan orvos láthatja el, aki a vonatkozó jogszabályokban rögzített 
feltételeknek megfelel. A helyettes orvos díjazásáról a Megbízottnak kell 
gondoskodnia. A Megbízott köteles a Megbízóval előzetesen egyeztetni azokat az  
eseményeket, amelyek tervezhetőek és a háziorvosi feladatok ellátását érintik (pl. 
szabadság, továbbképzés). 

 
10./ A Megbízott a háziorvosi tevékenységének végzése során köteles a vonatkozó 
jogszabályokban előírt számú és képzettségű szakdolgozót foglalkoztatni. 

 
11./ A Megbízó a II. számú Háziorvosi körzet feladatainak ellátásához a szükséges 
helyiségeket Rétságon a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonában álló, Rétság, Laktanya út 5. sz. alatt levő 
Járóbeteg-szakellátó Központban, míg Bánkon a Bánk Községi Önkormányzat 
tulajdonában álló, Bánk, Hősök tere 4. sz. alatt levő közös használatú épületben biztosítja. 

  A Megbízott a használatába adott ingó és ingatlan vagyontárgyakat köteles a tőle elvárható 
  gondossággal megőrizni és azokat rendeltetésszerűen használni. 
A háziorvosi rendelőkben meglevő műszerek karbantartásáról, szükség esetén 
javíttatásáról a Megbízott gondoskodik. 
 
12./ A Megbízott köteles gondoskodni a használatába adott rendelők és egyéb helyiségek 
takarításáról, tisztántartásáról és szükség szerinti belső karbantartásáról (pl. festés, 
meszelés, elektromos-és vízszerelvények, valamint zárak javításáról, cseréjéről). 
 
13./ A háziorvosi rendelőket magában foglaló épületek külső részeinek karbantartásáról, 
esetleges felújításáról, a víz-és áramellátási rendszerek épületen kívüli szakaszainak és a 
fűtési rendszereknek az üzemképes állapotban tartásáról az épületek tulajdonosai 
kötelesek gondoskodni. 
 
14./ A Megbízó térítési díj ellenében gondoskodik az ellátás során keletkezett veszélyes 
hulladékok elszállításáról és megsemmisítéséről. 
 
15./ A Megbízott használatába adott rendelők és egyéb helyiségek üzemeltetésével 
kapcsolatos költségek közül a Megbízottat terheli az Internet és a telefon költsége. 
Rétságon a Járóbeteg-szakellátó Központban levő rendelő használatára megkötött bérleti 
szerződés szerinti bérleti díj 100%-a a Megbízót terheli (ez tartalmazza a fűtés, áram, víz-
és csatorna használatának költségeit). A bánki rendelő közüzemi díjait és a fűtés költségét 
Bánk Község Önkormányzata biztosítja. 
 
16./ A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó által leszámlázott 
költségeket nyolc napon belül kiegyenlíti. Késedelmes teljesítés esetén a mindenkori 
jegybanki alapkamat kerül felszámításra. 

 
17./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a használatába adott vagyontárgyakat csak 
a Megbízó előzetes hozzájárulásával adhatja további használatra. 
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18./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés megszűnése esetén a 
használatába adott ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat leltár szerint, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban a Megbízó részére vissza kell adnia. 

 
19./ A Megbízó által végrehajtott esetleges körzethatár-módosítás miatt 
bekövetkezett, és a  Megbízottat  emiatt  ért  kár esetén a Megbízót kártalanítási kötelezettség 
terheli.  A kártalanítás mértékét a szerződő felek - a körzet méretének csökkentése esetén - a 
körzetből a módosítás miatt kikerült betegek arányában állapítják meg, a háziorvosi körzet előző  éves 
NEAK finanszírozására vetítve, abból kiindulva. A körzethatár módosítása miatti kártalanítás kifizetése 
a módosítás életbe lépését követő 30 napon belül esedékes. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori 
jegybanki alapkamat kerül felszámításra. 
 
20./ A Megbízott kötelezi magát arra, hogy késedelem nélkül bejelenti a Megbízónak, ha 
az általa ellátott körzet fenntartása és folyamatos működése bármilyen ok miatt veszélybe 
kerülne. 
 
21./ A Megbízó ellenőrizheti a jelen szerződésben a Megbízott által vállalt kötelezettségek 
teljesítését. Az ellenőrzés keretében a Megbízott a Megbízó számára rendelkezésre 
bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való 
betekintést, kivéve az egyes betegekre vonatkozó egészségügyi dokumentációt, továbbá 
az egyéb, személyes adatot vagy orvosi titkot tartalmazó iratokat, adathordozókat. 
 
22./ A Megbízott az egészségbiztosítási finanszírozásból származó bevételét csak az 
egészségbiztosítási finanszírozásra vonatkozó jogszabályokban, valamint a finanszírozási 
szerződésben meghatározott feladatokra használhatja fel. 
 
23./ A Megbízott a Megbízó kérésére minden évben, a tárgyévet követő év május 31-ig 
írásban beszámol a Megbízónak az egészségügyi közszolgáltatás teljesítéséről, és 
megküldi az erre vonatkozó gazdálkodási beszámolót, melynek mellékleteként részletezni 
köteles bevételeit és kiadásait. 
 
24./ A Megbízott haladéktalanul írásban jelenti a Megbízónak, ha 60 napon túli lejárt 
köztartozása, kifizetetlen szállítói számlája vagy egyéb adóssága van. 
 
25./ A szerződő felek a jelen feladat-ellátási szerződést határozatlan időre kötik. A 
szerződés a másik félhez írásban intézett, indoklással ellátott felmondással 
megszüntethető, a felmondási idő 6 hónap. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a 
szerződésben vállalt feladatait folyamatosan teljesíteni. 
A Megbízó a szerződést indoklással felmondja, ha a Megbízott a szerződésben vállalt 
kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályokban foglalt, működésre vonatkozó előírásokat, továbbá, ha a háziorvos az 
önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 

 
26./ A szerződő felek a jelen feladat-ellátási szerződést szükség szerint felülvizsgálják. 
 
27./ A szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő 
estleges vitás kérdéseket közös megegyezéssel, elsősorban peren kívül rendezzék. 
Megegyezés hiányában a vitás kérdések eldöntésére kikötik a Balassagyarmati 
Járásbíróság illetékességét. 
 
28./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk., valamint az 
egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
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29./ A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 4./, 9./, 20./, 23./, 24.,/ 31./ 
pontjaiban rögzített jelentést, illetve bejelentést a Rétsági Polgármesteri Hivatalnak (2651 
Rétság, Rákóczi út 20.) címezve teljesíti. 

 
30./ A feladat-ellátási szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete …………… számú határozatával hozzájárult. 
 
31./ A jelen feladat-ellátási szerződés a Dr. Rádi László Zoltán részére - az Országos 
Kórházi Főigazgatóság által kiadott praxisengedélynek megfelelően - 2023. január 1-el lép 
hatályba. A hatálybalépés feltétele a jelen szerződés mindkét fél által történő aláírása, 
továbbá, hogy a Megbízott a NEAK-kal a finanszírozási szerződést megkösse. Erről a 
tényről - a finanszírozási szerződés egyidejű bemutatásával - Megbízott haladéktalanul 
tájékoztatni köteles a Megbízót. 

 
32./ Ezen feladat-ellátási szerződést a szerződő felek elolvasást és közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 
 
 
 

 

…………………………….. ………………………………. 
Megbízó Megbízott 

 
 



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

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

1 oldal a 4 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Iskola melletti étkező tervezésével kapcsolatos döntések 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. november 3‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A KGKZ Kft. az alábbi árajánlattal keresett meg: 
 Kedves Gábor! 

Megtisztelő megkeresésed megköszönve, - az ebben a tárgykörben történt egyeztetése-
inkre figyelemmel - a rétsági iskola étkezdebővítésével összefüggő tűzjelző tervezési fe-
ladatokat 380.000 Ft + ÁFA díjért tudjuk elvégezni. 

 
A 380.000 Ft + áfa összegű tervezési díj tervezői többlet a már megkötött tervezési szerződéshez.  
 
Alapvető problémám az, hogy a tervezésre már minden határidő teljesítés nélkül lejárt (1.számú mel-
léklet).  
 
A másik felvetésem a Tervezési Programban található mondat: 
 
„A beruházás költségkerete nettó 450.000 Ft/m2, azaz 228 m2 x 450.000 Ft/m2 = nettó 102.600.000 
Ft.” 
Kérem a műszaki szakértőket, az ülésen mondják el véleményüket a tervezés során kialakult nettó 
négyzetméterenkénti árról. 
 
Javaslom, hogy a PVB ülésen, a bizottsági tagok véleményének ismeretében fogalmazzuk meg a hatá-
rozati javaslatot. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. november 01. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

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

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az iskola melletti étkező tervezésével 
kapcsolatos döntések tárgyban készített előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület …. 
 
Határidő: 2022.  november ….     
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
‐   

2660  Balassagyarmat  Határőr utca 11. 
tel+fax: (35) 311 996    e-mail: gabor01kovacs@t-online.hu  

 

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
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amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint meg-
rendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a KGKZ Építész Kft. (2660 Balassagyarmat, Ha-
tárőr u. 11.) mint tervező (továbbiakban: tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek 
mellett: 
 
1./ A megrendelő megrendelése alapján a tervező elvállalja Általános iskola épületének bővítése 

konyha-étkezővel (Rétság, Rétság, Iskola tér 1., 134/36 hrsz.) építészeti-műszaki terveinek el-
készítését az 1. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 

 
2./ A megrendelő kötelezi magát arra, hogy a tervezési tevékenységhez szükséges adatokat a meg-
jelölt határidőig a tervező részére szolgáltatja: 

‐  -------  
‐    

3./ A tervező köteles a tervezési tevékenység tárgyát képező dokumentációt e szerződés 1. számú 
mellékletében meghatározott tartalommal, példányszámban és részhatáridőkkel 2022. március 31-i 
véghatáridővel szállítani. 

 
4./ Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
5./ A tervezőt e szerződésben vállalt tevékenységéért - a szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett 

részletezés szerint 8.840.000.- Ft + 27% ÁFA (2.386.800.- Ft) = 11.226.800.- Ft, azaz Tizenegy-
millió-kettőszázhuszonhatezer-nyolcszáz forint tervezési díj illeti meg. 

 
6./ A megrendelő tudomásul veszi, hogy e szerződés alapján szolgáltatott dokumentációkban foglaltak 

a tervező szellemi tulajdonát képezik, és ezért a megrendelő azokat csak a szerződésben meghatá-
rozott célra, egyszeri megvalósításra jogosult felhasználni és azokat nyilvánosságra nem hozhatja. 
A dokumentáció ismételt felhasználására, sokszorosítására vagy harmadik személynek történő át-
adására, illetve átengedésére a megrendelőnek külön meg kell állapodnia a tervezővel. 

 
7./ A megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a tervező kezdeményezése alapján 

köteles a konzultációkon, tervbírálatokon részt venni és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban 
a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. A jóváhagyásával készült 
megoldást a megrendelő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igé-
nyeinek következményeit (tervezési díj, határidő módosítás, stb.) viselnie kell. A megrendelő által a 
véleményezésre fordított idő nem számít bele a teljesítési határidőbe. 

 
8./ A tervező jogosult az előteljesítésre és az ennek megfelelő számlázásra. A megrendelő a tervező 

esedékes követelését a tervek szállításakor átadott számla ellenében 15 napon belül banki átuta-
lással egyenlíti ki. 

 
9./ A tervező felelősségét (hazai viszonylatban nem ismert vagy nem alkalmazott műszaki-gazdasági 

megoldást tartalmazó tervezés esetén) a következő tervrészekre vonatkozóan a megjelölt mértékig 
korlátozza: 

  xxx 
 
 
 
 
 
10./ Különleges kikötések: 

A tervező jogosult a szállítási határidő meghosszabbítására, amennyiben rajta kívül álló okok miatt a 
hatósági, szakhatósági egyeztetések elhúzódnak. 
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11./ A megrendelő az általa aláírt szerződés 2 példányát 2022. január 10.-ig tartozik a tervezőnek visz-
szaküldeni, mert a tervező csak ez esetben tartja magára nézve kötelezőnek a szerződésben foglal-
takat. 

 
12./ Amennyiben a megrendelő a jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket (2., 6. és 11. pontok) 

késedelmesen teljesíti, a kapcsolódó határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak. 
  
13./ A jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, a szabványoknak, a normatíváknak, stb. a tervezés 

során történő megváltozása esetén a tervező jogosult a változásból eredő többletmunka ellenértékét 
és szükség szerint a teljesítés határidejének meghosszabbodását igényelni. A felek ennek alapján a 
szerződést módosítják. A szerződéskötéskor előre nem látható, de a tervezés során szükségessé 
váló tervezési munka esetén a felek a szerződést módosítják. 

 
14./ A terv vagy annak egyes részei megváltoztatásához (módosításához) a tervező előzetes, és írás-

beli hozzájárulása szükséges. 
 
15./ A tervező a szerződést a határidő előtt jogosult felmondani, ha a megrendelő                      

 - közbenső intézkedései, adatszolgáltatási vagy utasításadási kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, és ez vagy a megrendelő érdekkörében felmerült egyéb körülmény a tervezést tartósan 
akadályozza, 

 - a munkát bármely oknál fogva felfüggeszti (leállítja) és ez az állapot a tervező érdekkörébe nem 
tartozó okok miatt egy hónapnál tovább tart. 

 
16./ A tervező a felmondásig teljesített munka ellenértékét a készültségi foknak megfelelően - a már 

kész munkarészek egy példányának egyidejű megküldésével  -  jogosult számlázni. 
 
17./ E szerződésben és mellékletében nem említett feltételekre nézve a Polgári Törvénykönyv rendel-

kezései az irányadók. 
 
 
 
 
Balassagyarmat,  20221. január …. napján  
 
 
                             Kovács Gábor   
           tervező 
             a Kft. ügyvezetője 
 
 
 
 
 
                                                  hó         napján 
                  megrendelő 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
2022. január …… 

 



 
 
 
 

 
 

2660  Balassagyarmat  Határőr utca 11. 
tel+fax: (35) 311 996    e-mail: gabor01kovacs@t-online.hu  

 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint 
megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a KGKZ Építész Kft. (2660 Balassagyarmat, 
Határőr u. 11.) mint tervező (továbbiakban: tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek 
mellett: 
 
1./ A megrendelő megrendelése alapján a tervező elvállalja Általános iskola épületének bővítése 

konyha-étkezővel (Rétság, Rétság, Iskola tér 1., 134/36 hrsz.) tűzjelző terveinek elkészítését az 
1. sz. mellékletben foglalt részletezés szerint. 

 
2./ A megrendelő kötelezi magát arra, hogy a tervezési tevékenységhez szükséges adatokat a megjelölt 

határidőig a tervező részére szolgáltatja: 
-------  
  

3./ A tervező köteles a tervezési tevékenység tárgyát képező dokumentációt e szerződés 1. számú 
mellékletében meghatározott tartalommal, példányszámban és részhatáridőkkel 2022. november 30-i 
véghatáridővel szállítani. 

 
4./ Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
5./ A tervezőt e szerződésben vállalt tevékenységéért - a szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett 

részletezés szerint 380.000.- Ft + 27% ÁFA (102.600.- Ft) = 482.600.- Ft, azaz 
Négyszáznyolcvankétezer-hatszáz forint tervezési díj illeti meg. 

 
6./ A megrendelő tudomásul veszi, hogy e szerződés alapján szolgáltatott dokumentációkban foglaltak a 

tervező szellemi tulajdonát képezik, és ezért a megrendelő azokat csak a szerződésben 
meghatározott célra, egyszeri megvalósításra jogosult felhasználni és azokat nyilvánosságra nem 
hozhatja. A dokumentáció ismételt felhasználására, sokszorosítására vagy harmadik személynek 
történő átadására, illetve átengedésére a megrendelőnek külön meg kell állapodnia a tervezővel. 

 
7./ A megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, a tervező kezdeményezése alapján 

köteles a konzultációkon, tervbírálatokon részt venni és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a 
továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. A jóváhagyásával készült 
megoldást a megrendelő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó 
igényeinek következményeit (tervezési díj, határidő módosítás, stb.) viselnie kell. A megrendelő által a 
véleményezésre fordított idő nem számít bele a teljesítési határidőbe. 

 
8./ A tervező jogosult az előteljesítésre és az ennek megfelelő számlázásra. A megrendelő a tervező 

esedékes követelését a tervek szállításakor átadott számla ellenében 15 napon belül banki 
átutalással egyenlíti ki. 

 
9./ A tervező felelősségét (hazai viszonylatban nem ismert vagy nem alkalmazott műszaki-gazdasági 

megoldást tartalmazó tervezés esetén) a következő tervrészekre vonatkozóan a megjelölt mértékig 
korlátozza: 

  xxx 
 
 
 
 
 



10./ Különleges kikötések: 
A tervező jogosult a szállítási határidő meghosszabbítására, amennyiben rajta kívül álló okok miatt a 
hatósági, szakhatósági egyeztetések elhúzódnak. 

 
11./ A megrendelő az általa aláírt szerződés 2 példányát 2022. október 31.-ig tartozik a tervezőnek 

visszaküldeni, mert a tervező csak ez esetben tartja magára nézve kötelezőnek a szerződésben 
foglaltakat. 

 
12./ Amennyiben a megrendelő a jelen szerződésből ráháruló kötelezettségeket (2., 6. és 11. pontok) 

késedelmesen teljesíti, a kapcsolódó határidők ezzel az időtartammal meghosszabbodnak. 
  
13./ A jogszabályoknak, a hatósági előírásoknak, a szabványoknak, a normatíváknak, stb. a tervezés 

során történő megváltozása esetén a tervező jogosult a változásból eredő többletmunka ellenértékét 
és szükség szerint a teljesítés határidejének meghosszabbodását igényelni. A felek ennek alapján a 
szerződést módosítják. A szerződéskötéskor előre nem látható, de a tervezés során szükségessé 
váló tervezési munka esetén a felek a szerződést módosítják. 

 
14./ A terv vagy annak egyes részei megváltoztatásához (módosításához) a tervező előzetes, és írásbeli 

hozzájárulása szükséges. 
 
15./ A tervező a szerződést a határidő előtt jogosult felmondani, ha a megrendelő                      

 - közbenső intézkedései, adatszolgáltatási vagy utasításadási kötelezettségének határidőben nem 
tesz eleget, és ez vagy a megrendelő érdekkörében felmerült egyéb körülmény a tervezést tartósan 
akadályozza, 

 - a munkát bármely oknál fogva felfüggeszti (leállítja) és ez az állapot a tervező érdekkörébe nem 
tartozó okok miatt egy hónapnál tovább tart. 

 
16./ A tervező a felmondásig teljesített munka ellenértékét a készültségi foknak megfelelően - a már kész 

munkarészek egy példányának egyidejű megküldésével  -  jogosult számlázni. 
 
17./ E szerződésben és mellékletében nem említett feltételekre nézve a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
 
Balassagyarmat,  2022. október 24. napján  
 
 
                             Kovács Gábor   
           tervező 
             a Kft. ügyvezetője 
 
 
 
 
 
                                                  hó         napján 
                  megrendelő 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
2022. október …… 



 
 
 

1. sz.  melléklet 
 

Általános iskola épületének bővítése konyha-étkezővel  
(Rétság, Rétság, Iskola tér 1., 134/36 hrsz.) tűzjelző terveinek 

tervezési szerződéséhez 
 
 

 
1. A feladat rövid leírása 

 

Az Általános iskola meglévő épületének bővítéséhez kapcsolódó tűzjelző rendszer tervezése. 
 
 
2. Tűzjelző terve  
 

3 papíralapú és 1 elektronikus példányban. 
Határidő:  2022. november 30. 
 
Tervezési díj:  380.000.- Ft + 27% ÁFA (102.600.- Ft) = 482.600.- Ft, azaz Négyszáznyolcvankétezer-

hatszáz forint 
 

A tervfázis tartalma: 
- A bővítés tűzjelző rendszere tervdokumentációjának elkészítése a vonatkozó jogszabályok szerinti 
tartalmi részletezettséggel: tervlapok, műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetési kiírások. 
- A tervezési díj a bővítmény (új építésű konyha-étkező) tűzjelző rendszerének tervezésére vonatkozik 
(az iskola meglévő épületében már van – nem teljeskörű- tűzjelző rendszer a menekülési 
útvonalakon). 
 

A tervfázis tervezési díja az alábbi szakági munkarészeket tartalmazza: 
Tűzjelző rendszer – Balassa Security Kft. 

 
 
3. Fizetési feltételek 
 

Fizetés az egyes tervfázisok szállításakor benyújtott számla kézhezvételétől számított 15 napon belül 
átutalással az alábbi bankszámlára: 
KGKZ Kft., MKB Bank, 10103719-45822200-01005009 
 
6. Egyebek 
 

A tervezési díj nem tartalmazza az esetleges illetékek és eljárási díjak megfizetését. Ezeket az építtetőnek 
kell átutalnia megadott számlaszámokra. 
 
A tervezési díj nem tartalmaz felelős műszaki vezetői vagy műszaki ellenőri szolgáltatást. 
 
 
Balassagyarmat,  2022. október 24. napján 

 
 
 
 
        Kovács Gábor okl. építészmérnök 
              tervező 

                  a Kft. ügyvezetője 
 
 
 

 
…......................., .......év …..... hó  …...  napján 
 
        …....................................................... 



                  megrendelő 



TERVEZÉSI PROGRAM 
Általános iskola épületének bővítése konyha‐étkezővel 

(Rétság, Iskola tér 1., 134/36 hrsz.) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
 
 

Tervezési feladat részletes leírása, építési tevékenység megnevezése: 
Általános iskola épületének bővítése konyha‐étkezővel. A rétsági Általános Iskola épületében 
jelenleg nem működik konyha‐étkező, a tanulók és oktatók máshol étkeznek. Tervezendő az 
Általános  iskola meglévő  épületének  bővítése  a  főépület,  az  öltözőblokk  és  a  tornaterem 
által közre zárt területen. A bővítmény közvetlen belső kapcsolatban álljon a meglévő épület 
közlekedőrendszerével.  A  bővítményben  250  adagos  melegítőkonyha  kapjon  helyet  a 
szükséges  helyiségekkel.  Az  étkező  biztosítsa  legalább  80  fő  egyidejű  étkezésének 
lehetőségét, továbbá alkalmanként 250 fő állóhelyét rendezvények esetére. 
 
A tervezést előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek 

‐  geodéziai felmérés: Geokoord Kft. 2021., november hó 
‐  talajvizsgálati jelentés: Alap‐Geo Kft., 2022. január hó 
‐  vázlatterv: KGKZ Építész Kft. 2022., január hó 

 
Elvárt követelmények  
Az új épületrészt az OTÉK előírásainak megfelelően kell kialakítani. 
 
Az  elvárt  követelményeknek  való  megfelelőség  igazolásának  módját,  az  alkalmazandó 
szabványok  vagy  azokkal  egyenértékű  számítási‐méretezési  eljárások  és  hivatkozások, 
jogszabályok, előírások szabályzatok körét az egyes vonatkozó szakági műszaki  leírásokban 
kell rögzíteni. 
 
A  beruházás  költségkerete  nettó  450.000  Ft/m2,  azaz  228 m2  x  450.000  Ft/m2  =  nettó 
102.600.000 Ft. 
 
A helyszín bemutatása 
Az iskola meglévő épülete a szabálytalan körvonalú 134/36 hrsz‐ú ingatlanon áll. Ezt a telket 
három  oldalról  (észak,  nyugat,  dél)  a  134/37  hrsz‐ú  közterület  veszi  körbe.  Keleti  oldalon 
nagyobb  részt az óvoda 134/4 hrsz‐ú  ingatlanával, kisebb  részt a Mikszáth Kálmán utcával 
(143/1 hrsz.) határos.  Az iskola ingatlanától északra és délre több lakásos, egy‐két emeletes 
társasházak állnak, a 134/37 hrsz‐ú közterületben  lévő „úszó  telkeken”. Nyugatra egy park 
húzódik egészen a 2‐es útig, keletre pedig a már említett óvoda épülete áll. 
  A  területet  Rétság  város  településrendezési  terve  a  Vt‐O  jelű    településközponti 
vegyes övezetbe sorolja, 25 % beépíthetőséggel.  
  Az  iskola meglévő épületegyüttese több, egymáshoz kapcsolódó épülettömegből áll. 
Az épületegyüttes nyugati oldalán áll  az  a  két épület  („alsó” és  „felső” épület)  amikben  a 
tantermek vannak.  
  Az  épületegyüttes  keleti  részén  áll  a  lapostetős  tornaterem. A  tornaterem  nyugati 
oldalához csatlakozik a szintén lapostetős öltözőblokk. A tornatermet és az öltözőblokkot egy 
lapos tetős közlekedő folyosó köti össze a „felső” épülettel.  



  A bővítmény az  „alsó” épület, a közlekedő  folyosó, az öltözőblokk és a  tornaterem 
által közrefogott telekrészre kerül úgy, hogy az öltözőblokk déli homlokzatán lévő nyílászárók 
bevilágító és természetes szellőzést biztosító funkciója továbbra is megmaradjon 

 Ez  a  terület  jelenleg  közelítőleg  sík,  legnagyobb  részén  egy  beton  burkolatú, 
használaton kívüli sportpálya található, többi része gyepesített, parkosított. Déli oldalán egy 
változó (0,80…0,95 m magasságú) rézsű határolja, a rézsű talpa a kerítésig (ami egy vonalba 
esik a módosított telekhatárral) tart. 
 
Helyiségigények és funkcionális kapcsolatok 
A bővítmény közvetlen belső kapcsolatban álljon a meglévő épület közlekedőrendszerével. 
Kapjon  benne  helyet  az  étterem,  ami  biztosítsa  legalább  80  fő  egyidejű  étkezésének 
lehetőségét, továbbá alkalmanként 250 fő állóhelyét rendezvények esetére. 
  Továbbá  legyen  az  új  épületrészben  egy  250  adagos melegítőkonyha  a  szükséges 
helyiségekkel: 

‐  melegítőkonyha‐tálaló 
‐  fogyasztói edény mosogató 
‐  öltöző 
‐  wc 
‐  zuhanyozó 
‐  raktár 
‐  takarítószertároló 
‐  hulladéktároló 
‐  gépészeti helyiség 

 
Az építményben üzemelendő technológiák 
A melegítőkonyha technológiáját konyhatechnológiai terv szerint kell kialakítani.  
 
Közútkapcsolati és parkolási igények 
Az  új  épületrész  megépítése  nem  eredményezi  az  iskola  működéséhez  szükséges 
parkolóhelyek  számának megnövekedését, mivel  az OTÉK  az  alap‐  és  középfokú  nevelési‐
oktatási  intézmények esetében a parkolóhelyek számát a  foglalkoztatók és/vagy tantermek 
alapterületéhez  köti.  A  tervezett  bővítés  nem  jár  a  foglakoztatók  és/vagy  tantermek 
alapterületének  megnövekedésével,  így  a  bővítés  miatt  többlet  parkolóhely‐igény  nem 
jeletkezik. 

Az  új  épületrészhez,  a  gazdasági  bejárat  közelében  a  konyha  kiszolgálásának 
biztosítására a kerítésen meglévő, a 134/37 helyrajzi  számú közterületről  (Iskola  tér) nyíló 
gépkocsibejáró kapu mögé egy burkolt rakodó‐várakozóhelyet kell  létesíteni a szállítójármű 
részére  az  új  épületrész  és  az  iskola  „alsó”  épülete  közötti  területen.  A  várakozóhely 
burkolata beton térkő legyen. 

A  konyha‐étkezőt  alkalomszerűen  külsős  rendezvények  számára  is  bérbe  kívánják 
adni, így a külső gyalogos megközelítés is legyen lehetséges a déli oldalról. 

   
Közmű‐ és energiaellátási igények és módok 
Igényelt  közművek:  ivóvíz,  szennyvíz,  földgáz,  elektromos  energia.  Az  épületrész 
közműfogyasztásait különállóan  (fő‐ vagy almérővel) kell biztosítani, mert a konyha‐étkező 
és az általános iskola üzemben tartója eltérő lehet. 
 



Akadálymentesítésre vonatkozó információk 
Az  iskola  meglévő  épülete  akadálymentesített.  Akadálymentes  parkoló  található  a  telek 
területén belül, a „felső” épület előtti burkolt udvaron. Az épület akadálymentes főbejárata a 
„felső” épületbe vezet. 

Akadálymentes megközelítést az általános  iskola „felső” épületének alagsorából kell 
biztosítani.  Az  alagsor  az  iskola  „felső”  épületéből  felvonón  elérhető,  a meglévő  „felső” 
épület  alagsorában  illetve  a meglévő  öltözőépületben  akadálymentes wc‐k  rendelkezésre 
állnak, új akadálymentes wc létesítésre tehát nincs szükség. 
 
Szükséges szakági tervezői faladatok köre 

‐  építészeti tervezés 
‐  tartószerkezeti tervezés 
‐  épületgépészeti tervezés 
‐  építményvillamossági tervezés 
‐  tűzvédelmi tervezés 
‐  konyhatechnológiai tervezés 

 
 
Rétság / Balassagyarmat, 2022. március hó 
 
 

 
 
Mezőfi Zoltán 
polgármester 
Rétság Város Önkormányzata 
építtető 
 
 
 

 
Kovács Gábor 
okl.építészmérnök 
vezető tervező 
É1 12‐0037 
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Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Pénzintézeti ajánlatok 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. november 3‐i ülésére 

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

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt néhány hétben 3 pénzintézet keresett meg ajánlatával. Kettő pénzintézet a számlavezetésre 
adott ajánlatot, a harmadik pénzintézet csak a megtakarítás lekötésére. 
 
Igyekeztünk olyan összefoglaló táblázatot készíteni, mely segíti a testületi döntést. 
 
Megnevezés OTP Bank Nyrt 

jelenlegi 
OTP új ajánlat Takarékbank 

Számlakörön belüli 38 
Ft/tétel átvezetés 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Átutalás bankon belüli 
ügyfél részére 

0,054%, 66 Ft-
125.408 Ft 

0,00 %, min.66 Ft 0,30 %, maxi-
mum 10.000 Ft 

Hitelintézeten kívüli 
átutalás 

0,146%, 159 Ft-
125.408 Ft 

0,04%. min 159 
Ft, max 10.000 Ft 

0,30 %, maxi-
mum 10.000 Ft 

Csoportos átutalás 
tételenként 

  0,30 %, maxi-
mum 10.000 Ft 

- bankon kívül 0,139 %, min.38 
Ft/tétel 

0,04%, min.38 Ft  

- bankon belül 0,054%, min-13 
Ft/tétel 

0,00 %, min 13 Ft  

Postai kp. utalvány 
tételenként 

postaktg 
+bankon kívüli 
utalás díja 

postaktg.+bankon 
kívüli utalás díja 

0,30 %, maxi-
mum 10.000 Ft 
+ postai díj 

Kp. felvét 0,302%, 
min.445 Ft 

0,15 %, min. 445 
Ft 

0,60 % 

Kp. befizetés 0,539%+25 Ft 0,2 % +25 Ft - 
Számlavezetés önkor-
mányzat 

n.a. n.a. 500.000 Ft/év 

Számlavezetés intéz-
mény 

n.a. n.a. 15.000 Ft/év 

Alszámlavezetés n.a n.a 0 Ft 
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Megtakarítási ajánlatok 
 
Megnevezés OTP Bank 

Nyrt 
200.000-
500.000 

Magyar Állam-
kincstár 

Takarékbank
standard* 

Takarékbank 
LCR 

Államkötvény  2,5 %/év   
400 millió Ft 3 hónapra 
vagy 6 hónapra 

  12,85 %/év 12,89 %/év 
13,18 %/év 

400 millió Ft 9 hónapra   12,97 %/év 13,32 %/év 
400 millió Ft 12 hónap-
ra 

  13,18 %/év 13,56 %/év 

30 napra 13,5 %/év    
60 napra 12,5 %/év    
90 napra 11,8 %/év    
 
*Futamidő előtt feltörhető a lekötés 
 
A számlavezetési díjak nem tartalmazzák a tranzakciós illetéket. Az illetéket a pénzintézetek befizetik a 
központi költségvetésbe. A postaköltség sem képezheti alku tárgyát, hiszen azt a Magyar Posta állapít-
ja meg.  
 
Az OTP Bank Nyrt. a korábbi díjaknál lényegesen kedvezőbb ajánlattal kereste meg önkormányzatun-
kat, mint kiemelt ügyfelét. Véleményem szerint a jelenlegi ajánlatok alapján kedvezőbb az OTP ajánla-
ta, nem javaslom a bankváltást. 
 
Szükségesnek tartom – ezért is kértem ajánlatokat – a folyószámlánkon lévő átmenetileg szabad 
pénzeszközök lekötését. A 30 napos lekötést javaslom az OTP Bank Nyrt-nél. Javaslom, hogy a költ-
ségvetési rendeletünkben meghatározott személyek (polgármester és PVB elnök) a Pénzügyi és Szol-
gáltatási Csoport javaslata szerinti összeg lekötéséről intézkedjenek, akár megbontott változatban is. 
Minden lekötés előtt a gazdálkodás biztonságát kell szem előtt tartani.  
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. november 01. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati rendelete 
a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (5) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az ön-
kormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként 
történő elhelyezésére. A leköthető összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a pol-
gármester és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke dönt.  

 



3 
 

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

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

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pénzintézeti ajánlatokról készített elő-
terjesztést. 
 
A Képviselő-testület továbbra is az OTP Bank Nyrt-nél kívánja vezetni saját és intézményeinek számlá-
it.  
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, kiemelt ügyfeleknek előkészített szerződéseket 
jóváhagyja. Felhatalmazza az intézményvezetőket és Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződések alá-
írására.  
 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert és Varga Dávid Géza PVB elnököt, hogy az 
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.07.) rendelet 20.§ (5) bekezdésében foglal-
tak szerint járjanak el. 
 
Határidő: 2022.  november 04.     
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Varga Dávid Géza PVB elnök 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
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Ikt.sz: ÁLT/            -1/2022 

 
ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 

Tűzifa értékesítésére  

Mely létrejött egyrészről  
Neve:  Rétság Város Önkormányzata, 
Cím:  2651 Rétság, Rákóczi út 20., 
Adószám: 15735492-2-12, 
Ügyintéző: Mezőfi Zoltán, 
Telefon: 0635/350-630, 

mint Vevő, másrészről  
neve: Ipoly Erdő Zrt. Diósjenői Erdészet, 
címe: 2643 Diósjenő, Erdészet külterület, 158/2 hrsz., 
ügyintézők: Zanati László, 
telefon/telefax: 35/364-305, 
pénzforgalmi jelzőszám: OTP B. Nyrt. 11741017-20038179, 
adószám: 11202983-2-12, 
cégjegyzékszám: 12-10-001520, 
technikai azonosító szám: AA0141646, 

mint Eladó között az alábbi feltételekkel: 

A szerződés tárgya: 
Az Eladó 116 erdei m3 (1,0m x 1,0 m x 1,70m = 1 m3) mennyiségű, 10-35 cm átmérőjű 
(tűréshatár +/- 5%)  kemény lombos vastag tűzifát az alábbi feltételekkel értékesít Vevőnek: 

A termék ára:  
Vágásszél, erdei rakodó: 17500,-  Ft/m3 + áfa 

Teljesítés helye: 
Alapesetben vágásszél. 

Teljesítés módja és időpontja: 

A szállítójegyen a Vevő képviselője a mennyiségi és minőségi átvételt is igazolja. Utólagos 
reklamációnak nincs helye.  

Fizetés módja és határideje: 

Banki átutalással Eladó pénzforgalmi jezőszámára, legkésőbb a szállítás megkezdéséig. 

Fuvarozási okmányok kitöltésének szabályozása: 
A faanyag szállítása kizárólag az 58/2017. (XII. 18.) FM rendelet a fatermék szállításával, 
nyilvántartásával, valamint a szállítójegy és a műveleti lap előállításával és forgalmazásával 
kapcsolatos részletes szabályokról című rendeletben szabályozott szigorú számadású 
szállítójeggyel történhet.  
Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az 58/2017 (XII.18.) FM rendelet előírásait 
megszegi, akkor az Eladó azonnali hatállyal felfüggeszti a szállításokat és a szerződést is 
felmondhatja, valamint az ebből eredő valamennyi bírságot, büntetést, kárt az Eladó jogosult 
áthárítani a Vevőre. Áthárítás esetén Vevő vállalja a jogkövetkezmények teljesítésével is a 
megállapított összeg megfizetését 15 napon belül. 

  - A szállítást végző járművének, a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás 
megkezdésének időpontjáig „EKÁER” számmal kell rendelkeznie. Ezt a számot a mindenkor hatályos 
jogszabály szerint erre kötelezett szerzi be, az Adóhatóság által működtetett elektronikus felületről 
beszerzi, és azt a szállítójegyre ráírja. 
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 A szállítást végző, az „EKÁER” szabályok Eladóra vonatkozó szabályai maradéktalan betartásáért 
kifejezett nyilatkozatával, fokozott felelősséget vállal. Felelőssége kiterjed a Eladót ért, az Ő  
magatartására visszavezethető anyagi hátrányok teljes körű megtérítésére. 

 
a) Ha az Eladó szerzi be jogszabály alapján az EKÁER számot, akkor Vevő köteles 

igazolhatóan (e-mail, SMS) és visszaigazolt módon jelezni az Eladó által 
szállítójegyen megadott elérhetőségeken, ha bármilyen okból kifolyólag  
(tehergépkocsi meghibásodása, átrakodás más rendszámú tehergépkocsira, vagy 
pótkocsira, szállítási cím megváltozása, stb.) az ekaer.gov.hu elektronikus 
felületen bejelentett EKAER számmal rendelkező fuvart érintő adatokban változás 
következik be, vagy a fuvar a feladással megegyező napon nem érkezik meg. A 
tájékoztatásnak kötelezően tartalmaznia kell az EKAER számot, és a fuvart érintő 
változás adatait. Amennyiben Vevői tájékoztatás hiányában, a bejelentett fuvar 
adataiban történt változás miatt az Eladóra, az Art. és hozzá tartozó rendeletek 
mindenkor hatályos rendelkezéseinek be nem tartása miatt bírság kiszabására 
kerül sor, akkor az Eladó jogosult ezt áthárítani a Vevőre. Áthárítás esetén Vevő 
kötelezettséget vállal az összeg megfizetésére 15 napon belül. 

b) Vevő tudomásul bír arról, hogy amennyiben közvetlenül Eladó rakodójáról 
továbbértékesíti a faanyagot (láncértékesítés) és annak elszállításáról saját maga 
gondoskodik, mint címzett és egyúttal feladó az 5/2015.(II.27.) NGM rendelet 
3.§(3) bekezdése alapján feladónak minősül és a faanyag, mint szállítmány közúton 
történő fuvarozásához neki kell az EKÁER számot igényelni a fuvarozás előírt 
hatósági nyilvántartó rendszerbe történő bejelentésével, amennyiben a rendelet 
szerint a tevékenységet bejelenteni szükséges. 
Vevő a bejelentés alapján kapott azonosítószámot (EKÁER szám) köteles 
legkésőbb a faanyag átvételének időpontjában Eladóval közölni. 
Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az 5/2015 (II.27.) NGM rendelet 
előírásait megszegi, vagy jelen nyilatkozatban foglaltaktól eltérően szállítja, 
fuvarozza a faanyagot, úgy az ebből eredő valamennyi bírságért, büntetésért, kárért 
Eladó fele helyt állni tartozik. 
Vevő jelen nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy az e körben Eladóra kiszabott 
minden bírságot, büntetést az Eladó jogosult áthárítani a Vevőre. 

 Egyéb kikötések: 
A szerződés megkötéséhez jogforrásként a BM 2022 évi pályázati kiírása állt rendelkezésre. 

Vevő e szerződés aláírásával hozzájárulását adja A köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak alapján, a törvényben 
meghatározott adatok közzétételéhez, amennyiben a szerződés illetve további szerződések értéke 
éves szinten eléri vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát. 

A jelen szállítási szerződésben nem szabályozott feltételekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. 
Jogvita esetén a szerződő felek kikötik a Balassagyarmat Járásbíróság, 30 MFt értékhatár felett a 
Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos hatáskörét és illetékességét. 

 

Diósjenő, 2022.     . hó     . nap 

 

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

  Vevő        Eladó  
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Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Szociális tűzifa házhoz szállítására szerződés jóváhagyása 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. november …..‐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 szociális tűzifaprogram végrehajtása 2022. évben kissé bonyolulttá változott. A Romhányi Erdészet-
től igénylésünk átkerült Diósjenőre. A szociális tűzifa megvásárlására és Rétságra szállítására szerző-
déstervezetet kértünk, reményeink szerint ezek a tervezetek is hamarosan megérkeznek. Az erdészet 
telephelyéről a rétsági depóba nem az erdészet fogja szállítani a fát, hanem az erdészet alvállalkozója. 
 
A Misik Kft. kérésünkre már benyújtotta a házhoz szállításra vonatkozó szerződés tervezetét. A vállalá-
si ár bruttó 993.140 Ft. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. október 23. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „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.( XI. ….) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa házhoz szállítására 
készített szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Misik Kft.-vel kötendő, bruttó 993.140 Ft vállalási árat tartalmazó szerződést el-
fogadja. A szerződés a határozat mellékletét képezi. 
 
A szociális tűzifa házhoz szállításának költségét a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja.  
 
 
 
 
Határidő: 2022.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
 
 

																																																Vállalási	szerződés						
 

Amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata  

székhely: 2651 Rétság , Rákóczi út 20, 

képviseli: Mezőfi  Zoltán 

mint Megrendelő, 

valamint a  

Misik Kft. 

Székhely: 2651 Rétság, Nógrádi út 13. 
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Cégjegyzékszám : 12‐09‐002661 

Bankszámlaszám: 64000060‐10052613 

Adószám: 11209959‐2‐12 

mint Vállalkozó között, alulírott helyen és időben  az alábbi feltételek szerint: 

A Megrendelő a Vállalkozóval   vállalási szerződést köt, mely szerint a Vállalkozó  ‐ Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő‐ testületének megbízásából ‐ 116 köbméter szociális tűzifát az Önkormányzat Szociális Bizottságának 
döntése alapján 116 kedvezményezett részére kiszállítja. 

A szociális tűzifa  kiszállítás megkezdésének tervezett határideje: kb. 2022. december. 15. 

Kedvező időjárási viszonyok mellett  a kiszállítás ideje 20 munkanapot igényel. 

A munka befejezése várhatóan legkésőbb 2023.01.21. 

A rakodó munkások munkabére 12.300 Ft+áfa /fő/nap. A munka elvégzéséhez két fő rakodó mindenképp szük‐
séges. 

Összesen: bruttó 624.840 Ft. 

Szállítási díj: bruttó 2.500 Ft+áfa / kedvezményezett.  

116  kedvezményezett részére összesen 368.300 Ft. 

Mindösszesen: 993.140 Ft. 

A  számla  rendezése a  teljesítés  igazolása alapján, a  számla kiállításának  időpontjától  számított 8 napon belül 
történik. 

A Felek megállapodnak  abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik. Megállapodás hiányában sem‐
leges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a Balassagyarmati Járásbíróság illetékességét jelölik meg. 

Jelen szerződést a Felek akaratukkal megegyezően, helybenhagyólag írták alá. 

 Rétság: 2022.10.10. 

 

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

Megrendelő                                                                                                Vállalkozó 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

2022.10.10…………………………………………………………… 

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

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

1 oldal a 5 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Szerződés jóváhagyása  közterületi takarítógépre 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. november 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 október 27-i ülésen döntés született arról, hogy önkormányzatunk megvásárol 1 db Glutton H2O 
Perfect hulladékszívó és fertőtlenítő berendezést. 
 
A megrendelés megküldésre került, a szállító megküldte a szállítási szerződést, melynek jóváhagyását 
kérem.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. november 01. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „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.( XI.03.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterületi takarítógépre kötendő 
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
 
 
Határidő: 2022. november 04.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
 
 
 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
                                                               mely létrejött egyrészről az 
 
NRG CAR Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Déli utca 17.; adószám: 24190167-2-13; képviseli: Hajdu Dániel, 
ügyvezető) mint Szállító (továbbiakban: Szállító)  
 
másrészről  Rétság Város Önkormányzata (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.,; adószám: 15735492-2-12 
; képviseli: Mezőfi Zoltán János, polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő):  
 
között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:  
 
1., A szerződés tárgya: 
 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szállító köteles a szerződés tárgyát képező elektromos hulladékszívó és 
fertőtlenítő berendezést a keltezett és a Megrendelő által elfogadott ajánlatban (a továbbiakban: Ajánlat) foglalt 
felszereltséggel, a jelen szerződésben meghatározott időpontban a Megrendelőnek leszállítani és átadni, a Meg-
rendelő pedig köteles a megrendelt termékeket átvenni, és annak ellenértékét a Szállítónak megfizetni.  
 
2., A szerződés hatálya 
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A szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 
 
3., A szerződés teljesítése: 
 
3.1., A teljesítés ideje: 
A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2022. december 31., azonban Szállító a Megrendelőt a teljesítés pontos 
időpontjáról köteles legalább a teljesítés tényleges időpontjától számított 2 munkanappal korábban értesíteni. 
 
3.2. Előszállítás: 
A Szállító előszállításra csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.  
 
 
3.3., A teljesítés helye és módja: 
A teljesítés a Szállító részéről akként történik, hogy a 4. pontban megjelölt mennyiségű termék(ek)et a 3.1., pont-
ban megjelölt ütemezésnek megfelelően a szerződés mellékletét képező specifikáció szerinti minőségben Szállító 
telephelyén átadja Megrendelő részére. Külön megállapodás alapján Megrendelő kérésére Szállító saját vagy 
alvállalkozója szállító eszközével külön ajánlata alapján díjazás ellenében leszállítja a termék(ek)et Megrendelő 
által megjelölt helyre. 
 
A termék(ek) átadását követően a Szállító által kiállított teljesítési igazolás (szállítólevél) aláírásával Megrendelő 
igazolja a fent megjelölt termék(ek) maradéktalan átvételét. Az esetleges észrevételek, megjegyzések és hiányos-
ságok a szállítólevélen az átvétel alkalmával feltüntetendők. Ennek elmaradása a Megrendelő kárára esik. 
 
Megrendelő köteles a jelen szerződés 3.1 pontja szerinti időpontban és 4.1 pont szerinti helyszínen a termék(ek) 
átvételére. Amennyiben a termék(ek)et nem a Megrendelő veszi át, a közreműködők magatartásáért sajátjaként 
felel. Erre az esetre a Megrendelő meghatalmazza a termék(ek) átvevőjét, hogy nevében a teljesítési igazolást 
aláírja. Erről a Szállítót minimum 3 munkanappal a kiszállítást megelőzően írásban tájékoztatja. 
 
 
3.4., Szavatosság, jótállás: 
 
Szállító garanciát vállal arra, hogy az 1., pontban megjelölt termék(ek) mindenben megfelelnek a törvényes és a 
szerződésben kikötött tulajdonságoknak, illetve a specifikációban rögzített minőségi előírásoknak. A Szállító 
jótállási és szavatosságra vonatkozó kötelezettsége a jogszabályokban kötelezően meghatározottak szerint alakul. 
 
A minőség megvizsgálás helye Szállító telephelye vagy Megrendelő szállítási igénye esetén a Megrendelő által 
megjelölt szállítási cím. 
 
A kárveszély a termék(ek) Megrendelőnek vagy közreműködőjének történő átadásával száll át. 
 
Megrendelő a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 8 nap alatt meg-
kezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Megrendelő az észlelt minőségi 
hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni köte-
les. A minőségi kifogást felek szakemberei közösen - a kifogás Szállítóval történő közlését követő 3 munkanapon 
belül - jogosultak kivizsgálni. A vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Megrendelő esetleges 
reklamációjának a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségek beálltára nincs halasztó 
hatálya. 
 
4., Fizetési feltételek: 
 
4.1., A Felek megállapodása szerint Szállító a megrendelt termék(ek)et telephelyén az Ajánlatban szereplő áron 
adja át Megrendelő részére. Az ár egyéb szállítási költséget nem foglal magában. Ennek megfelelően Szállító 
szerződésszerű teljesítése esetére az alábbi összegre jogosult: 
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Elektromos hulladékszívó és fertőtlenítő berendezése(k) márkája, típusa („Termék(ek)”), ára: 
 

1 db  Glutton H2O Perfect hulladék-
szívó és fertőtlenítő berendezés 8.910.592 Ft 

ÁFA 27% 2.405.860 Ft 

Összesen: 11.316.452 Ft 

 
 
4.2., Felek megállapodása szerint Szállító számláinak kiállítása és azok Megrendelő általi teljesítése az alábbi 
ütemezés szerint történik: 
 
Megrendelő a termék bruttó ellenértékének 50%-át foglalóként a megrendelés elindítása előtt, a fennmaradó 
50%-át pedig a termék átadása előtt, Magyarországra történő beérkezése után köteles a szállítói díjbekérőn feltün-
tetett számlaszámra átutalni. A termék Magyarországra történő beérkezését Szállító írásban köteles jelezni Meg-
rendelő részére. 
 
4.3., Felek a Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértékét a késedelemmel érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-al növelt értékében, de minimum 20%-ban állapítják meg 
egyező akarattal. 
 
Megrendelő tudomásul veszi Szállító azon kifejezett közlését, mely szerint a vételár teljes összegben történő 
kifizetésének időpontjáig Szállító a kiszállított termék(ek)re vonatkozóan tulajdonjogát fenntartja. Szállító kije-
lenti továbbá, hogy amennyiben az általa a Megrendelőnek értékesített termék(ek)et a Szerződésben foglalt ha-
táridőn belül bármilyen okból kifolyólag nem tudja Megrendelő rendelkezésére bocsátani, úgy ezen termék(ek)re 
visszavásárlási garanciát vállal. 
 
5., Felek egyéb jogai és kötelezettségei: 
 
5.1., Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek. 
 
Bármelyik fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban vagy más igazolható módon értesíteni, ha saját érdek-
körében olyan kedvezőtlen változás következne be, amely a szerződésszerű teljesítést akadályozhatja, vagy azt 
veszélyezteti. 
 
A másik fél tájékoztatásának elmulasztásából eredő és az ennek következtében bekövetkező mindennemű kárért 
és vagyoni hátrányért a felelősség a mulasztó felet terheli. 
 
 
6., Záró rendelkezések: 
 
Szerződő felek képviselői egyezően jelentik ki, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással 
és képviseleti joggal rendelkeznek, a másik fél erre irányuló igénye esetén az ezt igazoló okiratokat haladéktala-
nul a másik fél rendelkezésére bocsátják. 
 
A Felek tudomásul veszik, hogy minden információ, amely a jelen szerződés tartalmával, teljesítésével, illetve a 
Felekkel, azok tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jut, üzleti titoknak és bizalmas információnak minősül 
(Bizalmas Információ). A Felek vállalják, hogy a hatályos jogszabályoknak és szakmai előírásoknak megfelelő-
en megőrzik és bizalmasan kezelik a Bizalmas Információt, azzal vissza nem élnek, illetve azt harmadik személy 
tudomására sem közvetlenül, sem közvetetten, semmilyen módon nem hozzák, valamint biztosítják, hogy ezen 
kötelezettségeknek a munkavállalóik és esetleges közreműködőik is eleget tegyenek. 
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Egyik fél sem jogosult jelen Szerződésben meghatározott jogait vagy kötelezettségeit másra átruházni, kivéve, ha 
ahhoz másik fél előzetes írásbeli engedélyét adta. 
 
A jelen szerződés módosítása, változtatása, továbbá bármely jogról való lemondás vagy felmentés csak mindkét 
Fél meghatalmazott képviselője által aláírtan, írásban lehetséges. 
 
Felek a felmerült vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérelik meg rendezni.  
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében felek a mindenkor hatályos Polgári Törvény-
könyv szállítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.  
 
A Felek jelen szerződést annak közös elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegye-
zőt, helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Kelt: Alsónémedi, 2022. Október 28. 
 
 
 

 
………………………………….. 
Rétság Város Önkormányzata 

Vevő 

 
……………………………….. 

NRG CAR Kft. 
Szállító 
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
                                                               mely létrejött egyrészről az 
 
NRG CAR Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Déli utca 17.; adószám: 24190167-2-13; képviseli: 
Hajdu Dániel, Ügyvezető) mint Szállító (továbbiakban: Szállító)  
 
másrészről a Rétság Város Önkormányzata (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.,; adószám: 
15735492-2-12 ; képviseli: Mezőfi Zoltán János, Polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő):  
 
között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:  
 
1., A szerződés tárgya: 
 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szállító köteles a szerződés tárgyát képező elektromos 
hulladékszívó és fertőtlenítő berendezést a keltezett és a Megrendelő által elfogadott ajánlatban (a 
továbbiakban: Ajánlat) foglalt felszereltséggel, a jelen szerződésben meghatározott időpontban a 
Megrendelőnek leszállítani és átadni, a Megrendelő pedig köteles a megrendelt Termékeket átvenni, és 
annak ellenértékét a Szállítónak megfizetni.  
 
2., A szerződés hatálya 
 
A szerződés a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 
 
3., A szerződés teljesítése: 
 
3.1., A teljesítés ideje: 
A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2022. December 31., azonban Szállító a Megrendelőt a 
teljesítés pontos időpontjáról köteles legalább a teljesítés tényleges időpontjától számított 2 
munkanappal korábban értesíteni. 
 
3.2. Előszállítás: 
A Szállító előszállításra csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.  
 
 
3.3., A teljesítés helye és módja: 
A teljesítés a Szállító részéről akként történik, hogy a 4. pontban megjelölt mennyiségű Termék (ek) et 
a 3.1., pontban megjelölt ütemezésnek megfelelően a szerződés mellékletét képező specifikáció szerinti 
minőségben Szállító telephelyén átadja Megrendelő részére. Külön megállapodás alapján Megrendelő 
kérésére Szállító saját vagy alvállalkozója szállító eszközével külön ajánlata alapján díjazás ellenében 
leszállítja a Termék(ek)et Megrendelő által megjelölt helyre. 
 
A Termék(ek) átadását követően a Szállító által kiállított teljesítési igazolás (szállítólevél) aláírásával 
Megrendelő igazolja a fent megjelölt Termék(ek) maradéktalan átvételét. Az esetleges észrevételek, 
megjegyzések és hiányosságok a szállítólevélen az átvétel alkalmával feltüntetendők. Ennek elmaradása 
a Megrendelő kárára esik. 
 
Megrendelő köteles a jelen szerződés 3.1 pontja szerinti időpontban és 4.1 pont szerinti helyszínen a 
Termék(ek) átvételére. Amennyiben a Termék(ek)et nem a Megrendelő veszi át, a közreműködők 
magatartásáért sajátjaként felel. Erre az esetre a Megrendelő meghatalmazza a Termék(ek) átvevőjét, 
hogy nevében a teljesítési igazolást aláírja. Erről a Szállítót minimum 3 munkanappal a kiszállítást 
megelőzően írásban tájékoztatja. 
 
 



2 
 

3.4., Szavatosság, jótállás: 
 
Szállító garanciát vállal arra, hogy az 1., pontban megjelölt Termék(ek) mindenben megfelelnek a 
törvényes és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak, illetve a specifikációban rögzített minőségi 
előírásoknak. A Szállítót jótállási és szavatosságra vonatkozó kötelezettsége a jogszabályokban 
kötelezően meghatározottak szerint alakul. 
 
A minőségmegvizsgálás helye Szállító telephelye vagy Megrendelő szállítási igénye esetén a 
Megrendelő által megjelölt szállítási cím. 
 
A kárveszély a Termék(ek) Megrendelőnek vagy közreműködőjének történő átadásával száll át. 
 
Megrendelő a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 8 nap 
alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. Megrendelő az 
észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a Szállítóval haladéktalanul közölni és egyben 
szavatossági igényét megjelölni köteles. A minőségi kifogást felek szakemberei közösen - a kifogás 
Szállítóval történő közlését követő 3 munkanapon belül - jogosultak kivizsgálni. A vizsgálat 
eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Megrendelő esetleges reklamációjának a jelen szerződés 
4. pontjában meghatározott fizetési kötelezettségek beálltára nincs halasztó hatálya. 
 
4., Fizetési feltételek: 
 
4.1., A Felek megállapodása szerint Szállító a megrendelt Termék(ek)et telephelyén az Ajánlatban 
szereplő áron adja át Megrendelő részére. Az ár egyéb szállítási költséget nem foglal magába. Ennek 
megfelelően Szállító szerződésszerű teljesítése esetére az alábbi összegre jogosult: 
 
Elektromos hulladékszívó és fertőtlenítő berendezése(k) márkája, típusa („Termék(ek)”), ára: 
 

1 db  Glutton H2O Perfect hulladékszívó 
és fertőtlenítő berendezés 8.910.592 Ft 

ÁFA 27% 2.405.860 Ft 

Összesen: 11.316.452 Ft 

 
 
4.2., Felek megállapodása szerint Szállító számláinak kiállítása és azok Megrendelő általi teljesítése az 
alábbi ütemezés szerint történik: 
 
Megrendelő a Termék bruttó ellenértékének 50%-át foglalóként a megrendelés elindítása előtt, a 
fennmaradó 50%-át pedig a Termék átadása előtt, Magyarországra történő beérkezése után köteles a 
szállítói díjbekérőn feltüntetett számlaszámra átutalni. A Termék Magyarországra történő beérkezését 
Szállító írásban köteles jelezni Megrendelő részére. 
 
4.3., Felek Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértékét a késedelemmel érintett 
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8%-al növelt értékében, de minimum 20%-ban 
állapítják meg egyező akarattal. 
 
Megrendelő tudomásul veszi Szállító azon kifejezett közlését, mely szerint vételár teljes összegben 
történő kifizetésének időpontjáig Szállító a kiszállított Termék(ek)re vonatkozóan tulajdonjogát 
fenntartja. Szállító kijelenti továbbá, hogy amennyiben az általa Megrendelőnek értékesített 
Termék(ek)et a Szerződésben foglalt határidőn belül bármilyen okból kifolyólag nem tudja Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani, úgy ezen Termék(ek)re visszavásárlási garanciát vállal. 
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5., Felek egyéb jogai és kötelezettségei: 
 
5.1., Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre kötelezettek. 
 
Bármelyik fél köteles a másik felet haladéktalanul írásban vagy más igazolható módon értesíteni, ha 
saját érdekkörében olyan kedvezőtlen változás következne be, amely a szerződésszerű teljesítést 
akadályozhatja, vagy azt veszélyezteti. 
 
A másik fél tájékoztatásának elmulasztásából eredő és az ennek következtében bekövetkező 
mindennemű kárért és vagyoni hátrányért a felelősség a mulasztó felet terheli. 
 
 
6., Záró rendelkezések: 
 
Szerződő felek képviselői egyezően jelentik ki, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek, a másik fél erre irányuló igénye esetén az ezt 
igazoló okiratokat haladéktalanul a másik fél rendelkezésére bocsátják. 
 
A Felek tudomásul veszik, hogy minden információ, amely a jelen szerződés tartalmával, teljesítésével, 
illetve a Felekkel, azok tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jut, üzleti titoknak és bizalmas 
információnak minősül (Bizalmas Információ). A Felek vállalják, hogy a hatályos jogszabályoknak és 
szakmai előírásoknak megfelelően megőrzik és bizalmasan kezelik a Bizalmas Információt, azzal 
vissza nem élnek, illetve azt harmadik személy tudomására sem közvetlenül, sem közvetetten, 
semmilyen módon nem hozzák, valamint biztosítják, hogy ezen kötelezettségeknek a munkavállalóik és 
esetleges közreműködőik is eleget tegyenek. 
 
Egyik fél sem jogosult jelen Szerződésben meghatározott jogait vagy kötelezettségeit másra átruházni, 
kivéve, ha ahhoz másik fél előzetes írásbeli engedélyét adta. 
 
A jelen szerződés módosítása, változtatása, továbbá bármely jogról való lemondás vagy felmentés csak 
mindkét Fél meghatalmazott képviselője által aláírtan, írásban lehetséges. 
 
Felek a felmerült vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérelik meg rendezni.  
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében felek a mindenkor hatályos Polgári 
Törvénykönyv szállítási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.  
 
A Felek jelen szerződést annak közös elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. 
 
 
Kelt: Alsónémedi, 2022. Október 28. 
 
 
 

 
………………………………….. 
Rétság Város Önkormányzata 

Vevő 

 
……………………………….. 

NRG CAR Kft. 
Szállító 

 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Ingatlan adásvételi szerződés jóváhagyása és korábban kötött szerződés módosítása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2022. november 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 Urbán és Nagy Investment Kft. eredményes ajánlattétellel elnyerte a 356/44 hrsz-ú ingatlan vételi 
lehetőségét. Az adásvételi szerződés elkészült, melyet az előterjesztéshez mellékelek. 
 
Az Urbán Ingatlanfejlesztő Kft. kéréssel fordul a Képviselő-testülethez. A korábban megvásárolt 356/41 
hrsz-ú ingatlant saját vállalkozási körén belül el szeretné adni az Urbán és Nagy Investment Kft-nek. 
Az előkészített adásvételi szerződés ugyanazokat a feltéteket tartalmazza, mint a korábbi adásvételi 
szerződés, egy vállalkozási körön belül történne az adásvétel. Az önkormányzatot kár nem érheti a 
tulajdonosváltás miatt. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. november 02. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „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.( XI. 03.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ingatlan adásvételi szerződés jóvá-
hagyásáról és a korábban megkötött adásvételi szerződés módosítási kérelemről készített előterjesz-
tést. 
 
A Képviselő-testület az Urbán és Nagy Investment Kft-vel kötendő,  356/44 hrsz-ú ingatlan adásvételi 
szerződését jóváhagyja Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az adásvételi szerződés aláírásá-
ra. 
 
 
A Képviselő-testület az Urbán Ingatlanfejlesztő Kft és az Urbán és Nagy Investment Kft. között létrejö-
vő adásvételi szerződést az önkormányzat részéről nem tartja aggályosnak, a szerződéskötéshez hoz-
zájárul. 
 
 
Határidő: 2022. november 04. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Együttműködési megállapodás jóváhagyása – Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. november 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 Apor Vilmos Katolikus Főiskola kezdeményezi együttműködési megállapodás megkötését önkor-
mányzatunkkal. 
 
A Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. szeptember 05-től 2022. december 02-ig szakmai 
gyakorlatot biztosít egy hallgató részére. 
 
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola vállalta, hogy a szakmai gyakorlatra 36.000 Ft-tal támogatja az ön-
kormányzatot, illetve a gyakorlati helyszínt biztosító intézményt. 
 
        
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. október 23. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „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.( XI. 03.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Együttműködési megállapodás  jó-
váhagyásáról készített előterjesztést. 
 
Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által megküldött Együttműködési megállapodást jóváhagyja. Felha-
talmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.       
 
 
Határidő: 2022.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 











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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Fakivágási kérelmek 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2022. november …..‐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! 
 
Főcze László a Takarék u. 9. szám alatti lakóközösség nevében 2 db fenyőfa kivágást kéri. Korábban 
benyújtott kérelmét hiánypótlásra visszaadtam, a kiegészített kérelem megérkezett. A 2 db fa pótlását 
vállalják. 
 
Tóth Ferenc plébános úr kéri, a római katolikus templom főbejáratánál lévő veszélyes fa kivágását. 
Indokolása: a korhadt fa ágai letörhetnek, veszélyeztetve ezzel a gyalogos és gépkocsi közlekedést. A 
fa pótlását nem javasolja a kivágás helyszínén. 
 
Többedik kérésre megékezett a KGKZ Kft-től a tervezett iskolai étkezde épületbővítése miatti kivágan-
dó fákról készített dokumentáció, a fakivágási terv. 4 db fa van feltüntetve. Ezek a fák nem betegek, 
hanem önkormányzati beruházás érdekében kerülnének kivágásra. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. október 23. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az 
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 



2 
 

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.” 

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

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

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fakivágási kérelmekről készített elő-
terjesztést. 
 

1.) A Képviselő-testület Főcze László kérelmére a tulajdonosi hozzájárulás megadásához szakértői 
véleményt kér Bakó Károly szakértőtől. 

2.) A Képviselő-testület Tóth Ferenc plébános kérelmére a tulajdonosi hozzájárulás megadásához 
szakértői véleményt kér Bakó Károly szakértőtől. 

3.) Az általános iskolai étkezde kialakítása érdekében a Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulá-
sát adja Rétság, Iskola tér 1., hrsz.: 134/36-ú ingatlanon lévő 3 db fenyőfa, 1 db lobos fa kivá-
gásához. A Képviselő-testület tekintettel arra, hogy Rétság Város Önkormányzata a beruházó, 
felkéri a jegyzőt, hogy kijelölési kérelmet nyújtson be a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz. 

 
 
 
Határidő: 2022.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Fodor Rita Mária jegyző 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
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tervező:

Kovács Gábor okl. építészmérnök É1 12-0037     (30) 2107902
2660 Balassagyarmat, Határőr utca 11.

meglévő állapot  �  alaprajz  �  m=1:100 M1

építési engedélyezési terv  -  2022. augusztus hó

építtető:

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Általános iskola épületének bővítése konyha-étkezővel
Rétság, Iskola tér 1., hrsz.: 134/36

A A

B B

C
C

D
D

kivágandó fenyőfa
épületbővítés

területe

megmaradó lombos fa

JELMAGYARÁZAT

FAKIVÁGÁSI TERV

kivágandó lombos fa

TANTEREM
40,8 m2 TANTEREM

54,8 m2

TANTEREM
36,5 m2

TANÁRI
35,8 m2

SZERTÁR
13,9 m2

ELŐTÉR
72,7 m2

FIÚ MOSDÓ
13,2 m2

BÜFÉ
6,9 m2

RAKTÁR
2,7 m2

FÜRDŐ
3,4 m2

KAMRA
2,0 m2

KÖZLEKEDŐ
4,1 m2

GÉPÉSZETI HELYISÉG
41,5 m2

KÖZLEKEDŐ
12,0 m2

KÖZLEKEDŐ
67,5 m2

FIÚ ÖLTÖZŐ
25,8 m2

LEÁNY ÖLTÖZŐ
24,9 m2

ELŐTÉR
4,6 m2

ELŐTÉR
4,6 m2

ZUHANYOZÓ
9,6 m2

ZUHANYOZÓ
10,1 m2

WC
1,1 m2

WC
1,1 m2

WC
1,5 m2

AKM. WC
8,3 m2

PISZOÁR
1,4 m2

ELŐTÉR
2,9 m2

SZERTÁR
33,0 m2

RAKTÁR
45,4 m2

TÁROLÓ
10,2 m2

TORNATEREM
498,8 m2

WC
1,1 m2

WC
1,2 m2

WC
1,1 m2

KÖZLEKEDŐ
16,6 m2

AM. WC
3,4 m2

ELŐTÉR
4,4 m2

LIFT
3,3 m2

KÉZMOSÓ
2,9 m2

KÉZMOSÓ
4,7 m2

FIÚ WC
9,8 m2

LEÁNY
WC

7,5 m2

2660 Balassagyarmat
Határőr utca 11.
tel.: (35) 311996

e-mail: kgkzkft@gmail.com



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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
 
 
Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Szerződések jóváhagyása – DMRV Zrt. 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. november 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 volt RVSE objektumainak átvételéről döntött a Képviselő-testület. A szolgáltató megküldte a sportpá-
lyára és a Mikszáth u. 41. szám alatt lévő faházra szóló szolgáltatási szerződést, melynek jóváhagyá-
sát kérem. 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy a vízórákon összesen 110.469 Ft tartozást tart nyilván a szolgáltató. A 
tartozással érintett számlák másolatát megkértem. Az idő rövidsége miatt még a másolatok nem érkez-
tek meg. További intézkedéseket a számlamásolatok megérkezését követően tudunk tenni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. október 23. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati 
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „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.( XI.03.) KT. HATÁROZATA 
 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 295 hrsz-ú (sportöltöző) és a 
Mikszáth u. 41. szám alatti épület ivó- és szennyvíz szolgáltatásáról szóló szerződés jóváhagyásáról      
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződéseket jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződések aláírására. 
 
 
 
 
Határidő: 2022.       
Felelős: 

 
 
 

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

 
 

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

Tájékoztató önkormányzati bérleményekről 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő‐testület 2022. november …..‐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 önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények bérleti díjai 2012. évben kerültek felülvizsgálatra. 
Ekkor egységesítésre kerültek a bérleti szerződések, megszűnt a bérleti díj emelésének az inflációs 
rátához kötése.  
 
2013. évben módosította utoljára a képviselő testület a bérleti díjakat. 2014. évtől az alacsony infláció 
miatt nem került sor a bérleti díjak emelésére, majd 2020. évtől a koronavírus járvány miatti vészhely-
zeti intézkedések kifejezetten tiltották a bérleti díjak emelését.  
 
Az előterjesztéshez csatolom a név szerinti, illetve cím szerinti kimutatást a jelenleg fizetendő bérleti 
díjakról. 
 
 
A lakáscélú bérleményeket rendeletben, míg a nem lakás célú bérlemények bérleti díját határozatban 
kell majd megállapítani. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2022. október 23. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 

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

. 
 
 

4.) Határozati javaslat 
 

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

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati bérleményekről szóló   
tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. A 2023. évi bérleti díjak megállapításához a Kép-
viselő-testület javaslatokat vár a képviselőktől, illetve a Rétsági Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoportjától. 
 
 
 
Határidő: 2022.       
Felelős: szöveg szerint 
 
 
 

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

 
 

 
      Fodor Rita Mária 
              jegyző 
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20Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária                 Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke 
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGHOZ ÉRKEZETT KÉRELMEK 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 03-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüfejlesztési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz 1 kérelem érkezett.  
 
 

1.) Városi Nyugdíjas Klub 
A 2022. november 17-i színház látogatáshoz kérnek támogatást, melyen 50 fő vett részt. 
A benyújtott számlamásolat alapján a belépőjegy ára 175.000 Ft, volt, melynek 70 %-a 
122.500 Ft. 

 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen.      
 
Rétság, 2022. november 01. 
                          
                                                                                                              Bencsok Péter s.k. 
                                                                                                                  TKB elnöke 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 
 

4. Határozati javaslat 

 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bi-
zottsághoz érkezett kérelmekről készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével és a  
- Városi Nyugdíjas Klub  2022. november 17-i színházlátogatását 122.500 Ft-tal támogatja. 
 
  
A támogatásokról az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013.  
(XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti megállapodást kell megkötni. A megállapodások meg-
kötését követően történhet meg a támogatások kifizetése 
 
Határidő: kérelem szerint 
Felelős: Bencsok Péter TKB elnök 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
          Fodor Rita Mária 
                 jegyző 
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