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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Átadási ünnepség Rétság városközpont rehabilitációs pályázat keretében  
megújuló városközpontban 

 

2013 november 4-én ünnepélyes keretek között került sor a megújított városközpont 
átadására. Az ünnepségre az új buszfordulót a várossal összekötő úthálózat „fő ütő-
rénél”, a legnagyobb forgalmat lebonyolító gyalogos közlekedési út csatlakozásánál 
került volna sor. Ezzel szemben az időjárás, a sűrű őszi eső miatt a rendezvény a 
művelődési központban került megtartásra. Ennek apropója nem csak az időjárástól 
való védettség, hanem az a tény, hogy a város közművelődési intézményének aulája is e 
program keretében került funkcióbővítő felújításra.  
 

 
Az ünnepségen Mezőfi Zoltán polgármester köszöntője után Gutyán Gergely, a NORDA 
ügyvezetője mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy Nógrád megyében is több jelentős 
fejlesztés folyik úniós források bevonásával. Továbbá biztatta a vállalkozókat, hogy a helyi kon-
orciumi partnerekhez hasonlóan érdemes figyelemmel kísérni az önkormányzatok pályázatait és 
kapcsolódni azokhoz. Nagy Gábor, a fő kivitelező Penta Kft. ügyvezető igazgatója örömmel 
jelenette be, hogy határidőre és jó minőségben készültek el a közbeszerzésen elnyert megbí-
atással. A településen működő történelmi egyházak áldása után elvágták az átadást jelképező 
nemzetiszínű szalagot. Ezzel a felújított városközpont jelentős részét birtokba vehette a 
lakosság. Az újonnan kialakított buszforduló üzemszerű működésére a használatbavételi enge-
élyek és egyéb hatósági eljárásokat követően kerül sor. Várhatóan ez év decemberéig ezen 
eljárások befejeződnek, és a Nógrád Megyei Volán Zrt. működtetésre átveszi a létesítményt. A 
januárban életbelépő új menetrend szerint már a 2-es főutat mentesítő új autóbusz-fordulóban 
indítják és fogadják a járatokat. 
 
Bevezető 
A városközpont felújítási program legfontosabb része a buszforduló építése, amely több 
évtizedes gondját kezeli a város forgalmának. Korábban két helyen indultak, álltak autóbuszok, 
de a kistérségi forgalmat lebonyolító megálló jó másfél évtizeddel ezelőtt megszüntetésre került. 
Elsősorban azért, hogy az átszálló utasoknak ne kelljen gyalogolni a megállók között. Így az 
érkező és induló autóbuszok a városközpontban, a rendkívül forgalmas 2-es számú főútvonal két 
oldalán állnak be meg. A város rendkívül dinamikusan fejlődik, és ipari parkja révén a bejáró 
dolgozók szállítása kapcsán is nagymértékben megnőtt a buszközlekedés. Az utasforgalmat 
csak növelte a vasúti szárnyvonal megszüntetése, a városban beindult járóbetegellátó központ, 
valamint a Járási Hivatal kialakításával összefüggő forgalom, miközben a 2-es számú főútvonal 
kamionforgalma is, mely igen nagy mértékben megnőtt az elmúlt években. 
A város éppen ezért döntött egy olyan megoldásról, amivel az autóbuszok megállóhelye kikeülne 
a város főútja mellől, egy ugyancsak központi, jól megközelíthető helyre. A járművek kis kitérővel 
jutnak el az új állomásra, ahol biztonságosan lehet le- és felszállni. A jelenleg számolt járatszám 
160 autóbusz ki- és behajtásával számol naponta, amely a jövőben bővülhet. Ennek fogadására 
az új buszforduló alkalmas. 
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A projekt megvalósítás során részben kapcsolódó területeken, részben más helyszíneken is 
folytak a pályázati forrásból felújítási munkák, melynek részeként parkolóhelyek alakulnak ki, 
zöldterület fejlesztés történt, valamint számos járda és útszakasz kerül új burkolattal felújításra. 
 
A projekt rövid összefoglalása: 
Rétság Város Önkormányzata két fordulót követően nyert el támogatást a „Rétság város 
központi településrészének funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 
azonosító számú pályázatához, mely az Észak Magyarországi Operatív Program keretében 
meghirdetésre került „Funkcióbővítő településrehabilitáció (Kistérségek központi településeinek 
fejlesztése)” című, ÉMOP-3.1.2/A kódszámú pályázati konstrukcióra került benyújtásra.  
A támogató döntés kézhezvételét követően a Támogatási Szerződés megkötésére 2012. 
augusztus 31-én került sor. A projektbe konzorciumi partnerként került bevonásra a Paletta Trade 
Kft. valamint a Lomen és Társa Kereskedelmi Kft. A projekt megvalósítás 2010. november 5-én 
kezdődött a Paletta Trade Kft. projekt elemének megvalósításával. A projekt zárásra 2013. 
november 4-én kerül sor. A teljes projekt költség 342 353 575 Ft, melyből a támogatás összege 
277 809 024 Ft. A fennmaradó összeget Rétság Város Önkormányzata és a konzorciumi 
partnerek saját forrásból finanszírozzák. 
 
A projekt elemei: 
Rétság Város Önkormányzata részéről: a pályázat a város központi részét érintő projekt elemek 
megvalósítását célozza.  
1) Autóbusz forduló, autóbusz parkolóval és gyalogoshíd építése a város központi belterületén, 

a Kossuth Lajos u., Zrínyi u. és a Rákóczi Ferenc utcák által határolt területen 
2) Az Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, külső homlokzatának hőszigetelése, az iskola 

előtti park kialakítása, kerítés építése 
3) A Kossuth utca útburkolatának felújítása, vízelvezető árok építése 
4) A Zrínyi utca útburkolatának felújítása, vízelvezető árok kiépítése, parkolók kialakítása 
5) A Piactér területén lévő közművek felújítása, vízelvezetés megoldása, parkoló felújítása, 

zöldfelületek fejlesztése 
6) A Művelődési Ház belső felújítása 
7) Művelődési Ház előtti park felújítása 
8) Iskola előtti park felújítása 
A Paletta Trade Kft. konzorciumi partner támogatott tevékenysége: 
1) Festéküzletként működő épület egységes, modern városképbe illeszkedő módon történő 

külső és belső felújítása 
A Lomen és Társa Kereskedelmi Kft., mint konzorciumi partner támogatott tevékenysége: 
9) A vállalkozást személygépjárművel felkereső vevők, üzletfelek részére parkoló kialakítása 

egységes, kulturált városkép kialakítása. 
 
A munkák a város egész területén befejeződtek. 
A kivitelezőknek 2013 április 1 napján történt átadásra a munkaterület jelentős része. Az iskola 
és a művelődési központi projektrészek munkálatai az intézmények munkájának zavarása nélkül 
júniusban kezdődtek. A tervezett október 15-i határidőre valamennyi projektelem tekintetében a 
munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás lezajlott. 
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Kiegészítő információk: 
A kivitelezést közbeszerzési eljárás keretében a Penta Kft nyerte el. (Róluk információ a 
www.pentakft.hu) weblapon található.) Talajelőkészítő műveletek, a terület vízelvezető csator-
ázása az időjárás függvényében elkezdődött, és mára megépítésre került egy csatlakozó 
parkoló. Elindult a járdák kivitelezése, és elkészült az egyik útszakasz, amely a parkoló meg-
özeítését szolgálja. Fontos megjegyezni, hogy Rétság Város Önkormányzata a kivitelező 
kiválasztásában fontos követelményként határozta meg, hogy a területen működő számos keres-
edelmi egység működésében nem lehet fennakadás. Ezt a kivitelező teljesíti is, ezért az 
ütemezés során a megközelíthetőséget az egyes útszakaszok felváltott építésével biztosítja a 
gyalogos és gépjármű közlekedést. 
Június hónapban fejeződött be a leendő buszforduló talajelőkészítése, és az alapkőletételt köve-
ően indul a projekt legnagyobb részét képező építés kivitelezése. 
Az iskola és a művelődési központ felújítási munkáit közbeszerzési eljárásban a Verner Kft 
nyerte el. A munkálatok során együtt kellett működniük a másik céggel, hiszen a feladatok kap-
solódtak egymáshoz. (művelődési központ előtti park, járdák, akadálymentes feljárók.) 
 
További információ 
(A félreértések elkerülésére és a tények pontos ismertetéséhez hozzá tartozik.) 
A tervezés első időszakában a buszforduló egy pályaudvari épület építésével is számolt, ám a 
pályázat, amely a megvalósítást lehetővé tette, nem enged ilyen építést. Ezért az utasforgalmi 
épület létesítése más pályázat keretében a Volán társasággal együttműködésben valósul meg a 
későbbiek folyamán. (Második ütemben) Az a pályázat is előkészítésre, benyújtásra, és befoga-
ásra került, de a pályázati forrás biztosítása még nem történt meg. 
 
A projekt megvalósításával kapcsolatos információk megtalálhatók a www.retsag.hu/vkr honlaon. 
Az itt lévő dokumentumok, képek a sajtó számára felhasználhatók. Az avatási ünnepségről is itt 
lesznek elérhetők felhasználható méretű digitális fotók. 
 
A projekt megvalósításával kapcsolatos információk megtalálhatók a www.retsag.hu/vkr honla-
pon. Az itt lévő dokumentumok, képek a sajtó számára felhasználhatók. Az alapkőletételi ünnep-
ségről is itt lesznek elérhetők felhasználható méretű digitális fotók. 




