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19. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2022. szeptember 20. napon 17.15. 
órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán 
Jávorka János 
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 
Dr. Szájbely Ernő 

polgármester 
alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Fodor Rita Mária 
Kiss Sylvia 
 

jegyző  
jegyzőkönyvvezető 
 

A jegyzőkönyvet hanganyag alapján Busainé Terman Viktória írta. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
felkérem Dr. Szájbely Ernő és Jávorka János képviselőket. Kérem, szavazzon, aki egyetért 
ezzel. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket.  
Kérem, szavazzon, aki a napirend elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
7 igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
 

1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019.(II.13) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 

2.)  A gyermek- és szociális étkeztetés díjának felülvizsgálata 
              Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 

 
3.)  A 2022. évi költségvetés módosítása 

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

4.)  Beszámoló a 2022. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
5.)  Rendőrkapitányi beszámoló 

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

6.)  A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
              beszámolói 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
7.)  Tolmács Község Önkormányzat indítványa 02/20 hrsz ingatlan rekultivációjára 

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

8.)  Bölcsődei pótmunkára érkezett árajánlat elbírálása II. 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

9.)  Bölcsődevezetői képzés támogatás kérelme 
              Előterjesztő: Rózsa Mária intézményvezető 
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10.) Közfoglalkoztatási megállapodás meghosszabbításának lehetősége 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

11.) Vis major döntések 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

12.) VABI Hungária Kft. területcsere kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

13.) Gumiabroncsok elszállítása 
Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

14.) Szerződések jóváhagyása praxisjog megszerzése érdekében  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

15.) Volt honvédségi ingatlanok értékesítésére érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

16.) Együttműködési megállapodások intézményekkel 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 

17.) Gazdálkodási szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 

18.) Szakmai program jóváhagyása – Szociális étkeztetés 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 

19.) JUNIMED Kft. kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

20.) I. sz. Háziorvosi Szolgálat orvosának megbízási szerződés módosítási 
kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

21.) Fakivágási kérelem 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

22.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 

23.) Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 

24.) Az óvoda éves beszámolója 2021-2022 nevelési év 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 

25.) Munkaközösség működésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 

26.) SNI gyermek ellátása 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 

27.) Szüreti rendezvény 
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
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28.) Nótaest szerződéskötés 
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

29.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi beszámolója 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

30.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi támogatás pénzügyi 
elszámolása, megállapodás módosítási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

31.) A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi támogatási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

32.) Szegő Szilárd és Nagy Ildikó egyedi kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

33.) Megállapodás jóváhagyása Hadigondozottak Közalapítvánnyal 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

34.) Az Extrém Légisport Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

35.) A 356/56 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

36.) Pusztaszántói ingatlantulajdonosok kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

37.) Szabina Kitti kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

38.) Gonda Gábor kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

39.) Nógrádvill Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmei 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

40.) Tájékoztató követelések állományáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

41.) Társadalmi kapcsolatok bizottsághoz érkezett kérelmek 
Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke 
 

42.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

43.) Támogatói okirat I. sz. módosítása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
44.) Egyebek 

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete             19/2022. (09. 20.) számú jegyzőkönyv 
 

 

4 
 

1.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019.(II.13) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökénél van a szó.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a mai napon tartotta meg 
ülését, végig határozatképesek voltunk.  
Ezt a napirendet megtárgyalta a Bizottság. Képviselő-testületi döntések, jogszabály változások, 
intézményvezetői kérelmek indokolják az SZMSZ módosítását. A módosítások csak mellékleteket 
és függelékeket érintenek. Korábban meghozott döntések technikai átvezetéséről van szó. A 
Bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a rendeletet.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki a 
rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet:  
 

                       Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
              …../2022.( …..) rendelete                 

 
                     az ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 
                     1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1) bekezdésében és 
ugyanezen törvény 143.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályairól a 1/2019. 
(II.13.), szervezeti és működési szabályairól szóló rendeletét továbbiakban 
Rendelet, az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

A Rendelet 1. számú mellékletének a polgármesterre átruházott hatásköreit az alábbiak 
szerint módosítja: 

„1. számú melléklete 

Képviselő-testületi hatáskörök átruházása 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 41.§ (4) bekezdésében biztosított 
felhatalmazás alapján, hatásköreiből az alábbiakat a bizottságaira, a polgármesterre, átruházza: 

 
Polgármesterre átruházott hatáskörök 

 
       1) Ellátja az ingatlan-nyilvántartásban az önkormányzat javára bejegyzett idegen        ingatlanon 

fennálló jelzálogjoggal és elidegenítési tilalommal kapcsolatos hatásköröket: 
a) megállapított lakásszerzési támogatásra bejegyzett jelzálogjog törlése a lakástámogatás 

teljes összegű visszafizetésekor; 
b) hozzájárulás a pénzintézet által folyósított lakásépítési kedvezmény és hitel 

ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez; 
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c) hozzájárulás az önkormányzati lakásszerzési támogatásra a pénzintézeti hitelre vonatkozó 
jelzálogjog ranghely cseréjéhez; 

d) részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakásokra kikötött jelzálogjog törlése a teljes 
vételár megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor; 

e) értékesített önkormányzati lakásokra kikötött visszavásárlási jog törlése a teljes vételár 
megfizetése esetén, illetve az időtartam leteltekor 

2) elkészíti a településképi véleményt. 

2.§ 

A Rendelet 3. számú mellékletének 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

                                                                     „5.§ 
 

A hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi: 

Munkakör megnevezése 
Engedélyezett 

létszám 

Polgármester 1,0 

Jegyző 1,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport 
 - ügykezelő  1,0 

- szociális ügyintéző 1,0 

- hatósági ügyintéző 2,0 

Hatósági és Igazgatási Csoport összesen: 4,0 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport 
 - csoportvezető 1,0 

- adó ügyintéző 1,0 

- munkaügyi ügyintéző 1,0 

- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási  ügyintéző  3,0 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport közszolgálati 
tisztviselők összesen 6,0 

- takarítónő (MT) 0,5 

Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen 6,50 

Városgondnok 1,0 

Mindösszesen: 12,5 

- előzőből:  

                  közszolgálati tisztviselő 12,0 

  
 

 
3.§ 

 
A Rendelet 3. számú mellékletének 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„6.§ 

 
A hivatal irányítása alá tartozó önkormányzati munkakörök és engedélyezett létszámkeretek: 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete             19/2022. (09. 20.) számú jegyzőkönyv 
 

 

6 
 

 
(1) Egészségügyi- és szociális ágazat 
 

 

Munkakör 
megnevezése fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen 
felettes 

- védőnő 2,0 

egészségügyi 
szolgálati 
jogviszony 

Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási 
Csoport 
vezetője 

- fogszakorvos 1,0 

egészségügyi 
szolgálati 
jogviszony 

Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási 
Csoport 
vezetője 

- asszisztens 1,0 

egészségügyi 
szolgálati 
jogviszony 

Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási 
Csoport 
vezetője 

háziorvosi asszisztens 1,0 

egészségügyi 
szolgálati 
jogviszony 

Képviselő-
testület/polgármester 

Pénzügyi és 
Szolgáltatási 
Csoport 
vezetője 

- takarítónő (1 fő x 5 óra és 
1 fő x 3 óra) 1,0 

MT jegyző Pénzügyi és 
Szolgáltatási 
Csoport 
vezetője 

Egészségügyi és 
szociális ágazat 
összesen: 6 

   

Előzőből:     

egészségügyi szolgálati 
jogviszony 5 

   

MT  1,0    

 
 

(2) Városüzemeltetési Csoport 
 

Munkakör 
megnevezése fő 

Munkaviszony 
jellege 

Munkáltató jog 
gyakorlója/egyéb 
munkáltatói jog 

Közvetlen felettes 

- szakmunkás 
csoportvezető 1 

MT jegyző jegyző 

- szakmunkás 
2 

MT jegyző csoportvezető 

- segédmunkás 1 
MT jegyző csoportvezető 

- parkgondozó 2,0 
MT jegyző csoportvezető 

Városüzemeltetési 
Csoport összesen 6,0 

MT jegyző csoportvezető 
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4.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
 
                      Mezőfi Zoltán                                               Fodor Rita Mária 
                        polgármester                                                      jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2022. szeptember ….. 
 
 
    Fodor Rita Mária 
                                                       jegyző 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 
1/2019. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

2. számú függeléke 

A Képviselő- testület bizottságai: 

PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG 

 
elnök:             Varga Dávid Géza 
képviselő tagok:                  Bencsok Péter (elnökhelyettes) 
                                  Bakó Mónika 
             Hegedűs Ferenc 
             Dr. Szájbely Ernő   
nem képviselő tagok:  
            Bulejsza Jánosné 
                                           Kramlik Károly 
            Ludányi Ákos 

 
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 

 
elnök:    Hegedűs Ferenc 
képviselő tagok: Bakó Mónika (elnökhelyettes) 
   Bencsok Péter 
   Varga Dávid Géza 
nem képviselő tagok: 
   dr. Tóth Mária 
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   Seres Ágnes 
   Kulman Judit 
 

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁGA 
 

elnök:    Bencsok Péter 
képviselő tagok: Bakó Mónika 
   Hegedűs Ferenc 
   Varga Dávid Géza 

 
 

2.)  A gyermek- és szociális étkeztetés díjának felülvizsgálata 
              Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A közkonyha üzemeltetője kér áremelést. A térítési díjak 62%-kal 
növekednek az előző évihez képest. Ez jelentős áremelésnek tűnik, ugyanakkor figyelembe kell 
venni az alapanyagok és a rezsi változásait is. Azt kell, hogy mondjuk, hogy indokolt a vállalkozó 
kérése.  
8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot is és a rendelet-tervezetet is. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A Szociális Bizottság tárgyalta ezt a napirendet, és egyetért az 
elfogadással.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet:  

 
                       Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

          …../2022.( …..) rendelete  

  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 
tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési 
díjáról az alábbi rendeletet alkotja.   

  
1.§  

  
A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe 
tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.  
  

2.§  
  
(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési nyersanyag 

költséggel egyezően áfa nélkül a) óvoda   617 Ft  
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b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 731 Ft  
c) iskolai napközi II. korcsoport (11-14 év) 776 Ft  
d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 493 Ft  
e) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 538 Ft  

  
(2) Az óvodai és iskolai élelmezési nyersanyag költség megoszlása:      

 a) Óvoda tízórai 146 Ft ebéd 347 Ft uzsonna 124 Ft  
Összesen: 617 Ft  
  

b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)   tízórai 125 Ft ebéd 493 Ft uzsonna 113 Ft  
Összesen: 731 Ft  
  

c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)   tízórai 125 Ft ebéd 538 Ft uzsonna 113 Ft  
Összesen: 776 Ft  

  
3.§  

  
(1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 822 Ft/adag,   
(2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 158 Ft/adag  
  
   

4.§  
  
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az  intézményi 

térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 
148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda esetében az 
intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi előadó állapítja meg.  

  
(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak:  

a) Az óvodai étkezés bruttó díja 785 Ft,  
b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes ellátás 930 Ft,  
c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza 625 Ft,  
d) Iskola II. korcsoport (11-14. év)  985 Ft,  
e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza 685 Ft,  
d) Szociális étkezés 1.045 Ft,  
e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 158 Ft  

   
5. §   

  
(1) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési díj 

a  3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege azzal, hogy az 
nem haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított rendszeres 
jövedelmének 30  %-át.   

  
(2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési díjat  az 

(1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések 
számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg.  

  
(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az 

önkormányzat részére.  
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6.§  
   

Ez a rendelet 2022. október 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 8/2021. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet.  
  
  
 

 Mezőfi Zoltán                                                                             Fodor Rita Mária                          
polgármester                                                                                     jegyző  

  
    
A rendelet kihirdetésének napja:  
  
2022. szeptember…..  
 
 

                                                                       
Fodor Rita Mária                                                                                   
jegyző  

 

Indokolás 

Általános indokolás  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény 115.§-a tartalmazza a 
szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának szabályait. A központi 
konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a szociális étkezés önkormányzat 
által fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre jelenleg a rendeletben.   

Részletes indokolás  

1 .§-hoz A 

rendelet hatályát szabályozza.  

2-3. §-hoz  

Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban.  

4-5.§-hoz  

A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza.  
  

6.§-hoz A 

hatályba lépést szabályozza.   
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően  

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó szociális 
étkeztetés felülvizsgálata indokolttá vált..  

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai  

1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása: az állam által nyújtott szociális ellátásokon 
felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a szociális étkeztetés is.   

2.) Gazdasági, költségvetési hatása: a szociális étkezés jelentős részben megtérül az 
önkormányzatnak, ezért hatása nem jelentős.  

3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai: A rendelet módosítása környezeti és egészségi 
hatással nem jár.  

4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.  

5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai: A rendelet adminisztratív terheket nem 
okoz.  

6.) A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb szintű 
jogszabállyal.  

 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.             

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
185/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A gyermek- és 
szociális étkeztetés díjának megállapításáról szóló előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület az EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal - 
az étkeztetésre 2015-ben kötött szerződés 4. számú mellékletének változása miatt – a 
vállalkozási szerződés 5. számú módosítását jóváhagyja. A módosítás jelen határozat 
mellékletét képezi. 

 
Határidő: 2022. október 1. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
                                                   5.számú módosítása 
 
amely létrejött egyrészről a 
Rétság Város Önkormányzata 
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
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Adószám: 15735492-2-12 
Számlaszáma: 11741031-15451615 
Tel.: 35/550-100 
Fax.: 35/350-713 
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester 
(továbbiakban mint Megrendelő) 
 
másrészről: 
Név: EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cím: 1089 Budapest, Visi I. u. 7. I/2. 
Cégjegyzékszám: CG.01-09-945828 
Adószám: 22944386-2-42 
Telefon: 06/20/999-6443 
Fax: 06/32/370-406 
Képviseli: Bagó István ügyvezető igazgató 
(továbbiakban mint Vállalkozó) 
 
 (továbbiakban együtt: Felek) között. 
 

1.) A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 121.§ (1) bek. b.) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 
„Vállalkozási szerződés Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül 
közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a 
bérleti díj megfizetésével” tárgyában. A Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás 
nyertesének. Felek az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a 
nyertes ajánlatban foglaltak alapján szerződést kötöttek. 

2.) A közétkeztetésre szóló szerződés 4. melléklete helyébe jelen szerződés-módosítás melléklete 
lép. 

3.) A közétkeztetésre szóló 2015. évben megkötött szerződés további pontjai változatlanul 
fennállnak. 

Rétság, 2021. ………………………………… 
 
 
…………………………………………         …………………………………………… 
                       Megrendelő                                                          Vállalkozó  

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

…………………………………. 

4. számú melléklet 
 
 
 

A közétkeztetés díjtételei 1 adagra vonatkozóan, forintban 
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Korcsoport Nettó 
nyersanyag 

Nettó 
rezsi 

Nettó 
eladási ár 

Bruttó 
eladási ár 

Bruttó 
nyersanyag 

Óvodás 146 165 311 396 185,42 
  347 392 739 938 440,69 
  124 138 262 333 157,48 

összesen 617 695 1312 1667 783,59 
Iskolások           

7-10 éves korcsoport 125 137 262 333 158,75 
  493 554 1047 1330 626,11 
  113 125 238 303 143,51 

összesen 731 816 1547 1966 928,37 
            

11-14 éves korcsoport 125 137 262 333 158,75 
  538 556 1094 1446 683,26 
  113 125 238 303 143,51 

összesen 776 818 1594 2082 985,52 
            
Felnőtt étkezés 517 577 1094 1389   
Szociális étkezés 517 577 1094 1389   
Szoc.étkezés + házhoz 
sz.     124 158 

             
Szünidei étkezés 538 601 1139 1446   

 
 

3.)  A 2022. évi költségvetés módosítása 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az állami támogatás változása, az átvett pénzeszközök, testületi 
döntések, technikai átvezetések indokolják a 2022. évi költségvetés módosítását.  
8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a rendelet-tervezet elfogadását a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A Szociális Bizottság javasolta az iskolakezdési támogatás 15.000 Ft-
ra történő módosítását.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 egyöntetű igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet:  

 
                       Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

          …../2022.( …..) rendelete  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. 
évi költségvetésről szóló 1/2020.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 
módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.  

  
             1.§  

  
(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.  

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 2.247.060.710 Ft-ban állapítja meg.  

  
  

2.§  
  

A R. 4. §  (1) -(2) bekezdése és (4) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép,   
  

(1) A Képviselő-testület az 2.247.060.710 Ft bevételi főösszegből   
a. a) felhalmozási célú bevételt         28.896.058 Ft-ban  
b. b) működési célú bevételt                         1.246.699.924 Ft-ban  
c. c) finanszírozási bevételt                             971.464.728 Ft-ban állapítja meg.  

  
(2) Az 2.247.060.710 Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak  

szerint állapítja meg:     

Önkormányzat összesen:  

 

Beruházás 405 102 622 Ft-ban 
Felújítás 61 692 253 Ft-ban 
Feljesztésre átadott pénzeszköz 311 933 Ft-ban 
Fejlesztési célú kiadás összesen 467 106 808 Ft-ban 
Személyi jellegű juttatás 427 860 111 Ft-ban 
Munkaadót terhelő járulékok 59 999 518 Ft-ban 

Dologi kiadás 348 965 554 Ft-ban 
Támogatásértékű kiadás 1 850 000 Ft-ban 

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 19 490 000 Ft-ban 
Költségvetési szervek támogatása 408 671 106 Ft-ban 
Szociális ellátás 45 030 000 Ft-ban 
Működési kiadás 1 311 866 289 Ft-ban 

Tartalék 267 071 497 Ft-ban 
Finanszírozási kiadás 201 016 116 Ft-ban 
Költségvetési kiadások összesen 2 247 060 710 Ft-ban  

   
  
(4) Az önkormányzat egyenlegei:  

   Bevétel  Kiadás  Egyenleg  

Működési egyenleg  1 246 699 924 1 311 866 289 -65 166 365 
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Fejlesztési egyenleg  28 896 058 467 106 808 -438 210 750 

Finanszírozási műveletek 
egyenlege  

971 464 728 201 016 116 770 448 612 

Tartalék     267 071 497 -267 071 497 

 
Ft-ban állapítja meg  
 

  
3.§  

  
A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép  

  
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási 
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg     

 (forintban)  
  

Bevételi főösszeg 1 819 883 669  Kiadási főösszeg 1 819 883 669 

Előzőből:   Előzőből  

Működési bevétel 63 360 629  Személyi jellegű kiadás 123 230 810 

Támogatásérték bev. 69 402 326  Járulék 17 916 890 

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0  Dologi kiadás 273 406 948 

Helyi adó 383 200 000  Pénzbeni ellátás 45 030 000 

Átengedett adó 0  Támogatásértékű 
kiadás 

1 850 000 

Központi támogatás 307 763 314  ÁHT-n k. pe. Átadás 19 490 000 

Működési bevétel össz. 823 726 269  Intézményfinanszírozás 408 671 106 

Fejlesztési célú bevétel 28 896 058  Fejlesztési kiadás 462 200 302 

Finanszírozási bevétel 967 261 342  Tartalék 267 071 497 

   Finanszírozási kiadás 201 016 116 

  
  (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13.  

számú mellékletek, létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.  
   

4.§  
  

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép  
  

6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási 
előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg.  

                                                                                                                   (Ft-ban)  
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Bevételi főösszeg 138 082 613 Kiadási főösszeg 138 082 
613 

Előzőből:  Előzőből  

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 98 843 
894 

Támogatásérték bev. 3 384 035 Járulék 13 962 
467 

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 24 826 
252 

Önkormányzati támogatás 134 177 354 Fejlesztési kiadás 450 000

Működési bevétel össz. 137 561 389 Tartalék 0

Pénzmaradvány 521 224   

Fejlesztési bevétel 0 
  

  

 

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8., 
létszámkeretét a II/4 számú mellékletek szerint jóváhagyja.  

   
5.§  

  
A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép  

  
7.§ (1) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.  
                                                                                                                   (Ft-ban)  

  

Bevételi főösszeg 113 709 824 Kiadási főösszeg 113 709 
824 

Előzőből:  Előzőből  

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 89 911 
921 

Támogatásérték bev. 0 Járulék 11 835 
327 

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 9 207 870

Önkormányzati támogatás 112 505 908 Fejlesztési kiadás 2 754 706
Működési bevétel össz. 112 505 908 Tartalék 0

Pénzmaradvány 1 203 916   

Fejlesztési bevétel 0 
  

 

(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú,.  
számú mellékletek szerint jóváhagyja.  

  
6.§  
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A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül  az alábbi (5) 
bekezdéssel.  

  
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének 

bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg.  
 
                                                                                                                         (Ft-ban)   

Bevételi főösszeg 111 180 160 Kiadási főösszeg 111 180 160 

Előzőből:  Előzőből  

Működési bevétel 1 540 000 Személyi jellegű kiadás 62 311 254 

Támogatásérték bev. 9 378 514 Járulék 8 865 932 

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 38 301 174 

Önkormányzati támogatás 98 911 822 Fejlesztési kiadás     1 701 800 

Működési bevétel össz. 109 830 336 Tartalék               0 

Pénzmaradvány 1 349 824   

Fejlesztési bevétel 0 
  

 

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV /1-3. 
és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja.  
  
(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet szerint 

jóváhagyja.  
  
  

  
7. §   

  
A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép  

  
9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg.   
  

                                                                  ( Ft-ban)   

Bevételi főösszeg 64 204 444 Kiadási főösszeg 64 204 444 

Előzőből:  Előzőből  

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 53 562 232 

Támogatásérték bev. 0 Járulék 7 418 902 

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás 3 223 310 

Önkormányzati támogatás 63 076 022 Fejlesztési kiadás         0 
Működési bevétel össz. 63 076 022 Tartalék         0 

Pénzmaradvány 
  

1 128 422   

(2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a V./1-3. és 
V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.   

  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete             19/2022. (09. 20.) számú jegyzőkönyv 
 

 

18 
 

  
  

                                                                          8.§  
A R. 22.§ (3)  bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
  
„22.§ (3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport dönt.   

  a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:  
aa) Varga Dávid Géza a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke  

         ab) Mezőfi Zoltán polgármester 
ac) Dr. Szájbely Ernő képviselő  
ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyeztbe került intézmény 
Intézményvezetője  
ae) Rendkívüli helyzet függvényében a Jávorka János alpolgármester.”  

  
9.§  

  
(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.  

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.  
(4) A R.4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.  
(5) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.  
(6) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép  
(7) A R.  8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.  
(8) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8.számú melléklete lép  

  
  

10.§  
  

(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.  
(2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép  
(3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.  
(4) A R.I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.  
(5) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.  
(6) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.  
(7) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.  
(8) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép  
  

  
11.§  

  
(1)  A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. 
(2)  A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. 
(3)  A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.  

 (4)  A R. II/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.  
  

12. §  
  

(1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép. 
(2)  A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép. 
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(3)  A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép. 
(4)  A R III/6.  számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.  

  
13.§  

  
(1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép. 

(2)  A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.  
(3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.  
(4) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.  

  
14.§  

  
(1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. 

(2)  A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. 
(3)  A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép.  

 (4)  A R V/6.  számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép.  
  
  
                                                                     15.§  

  
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  
  

  
            Mezőfi Zoltán                                    Fodor Rita Mária   

                                            polgármester                                               jegyző  
  

  
Kihirdetési záradék:  
  
A rendelet 2022. szeptember ….. napon kihirdetésre került.  
  
  

                                                                         
Fodor Rita Mária                                                                                      

jegyző  
    

Indokolás  
  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint:  A képviselő-testület az 
előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.   
  
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítását - a központi támogatás változása, többletbevétel és 
testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése, valamint technikai módosítások 
indokolják.  
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4.)  Beszámoló a 2022. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Régóta el tudjuk mondani azt az örömteli tényt, hogy a város 
biztonságos működtetése a félév folyamán maximálisan biztosított volt, nem volt szükség sem 
folyószámla, sem munkabér hitel felvételére. A kiemelt feladatok meg vannak határozva. A 
táblázatokból látszik, hogy a teljesítések közel 50%-osak. Több bizottsági tag megköszönte a 
hivatal munkáját az összeállításért, amely egy megszokott, jól összeállított anyag volt. További jó 
munkát kívántunk.  
8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a PVB a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
186/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés féléves 
teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.  
 
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények 
működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.  
 
A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek 
pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Havonkénti tájékoztató + október 7-ig intézményvezetőktől költségcsökkentési javaslat. 
Határidő: folyamatos, majd december 31.,  
Felelős:  Mezőfi Zoltán polgármester,  

 
 

5.)  Rendőrkapitányi beszámoló 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottsági ülésen vendégünk volt Tánczos Miklós rendőrkapitány 
úr és Zahorecz Sándor ezredes úr. Kapitány úr néhány adattal kiegészítette a beszámolót. A 
beszámoló hosszú évek óta jól megszokottan egy nagyon részletes, minden apróságra kiterjedő 
beszámoló. Ennek nagyon örültünk. Aki elmélyed az anyagban, mindenhol azt láthatja, hogy a 
statisztikák stagnálnak, vagy jó irányban mozdulnak el. Kapitány úr említette, hogy a figyelmetlenül 
közlekedő gyermekek száma megnőtt. Kértük, hogy a szabálytalanul parkoló autókkal 
kapcsolatban intézkedjenek. Az iskola és az óvoda előtti parkolási anomáliákról is esett szó.  
Több dicséret elhangzott a beszámolóval kapcsolatban, és 8 igen szavazattal elfogadásra 
javasolta a határozati javaslatot a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Sajnálom, hogy nem tudták megvárni kapitány 
úr és ezredes úr a testületi ülést. Nagyon építő jellegű volt a találkozás.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
187/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete             19/2022. (09. 20.) számú jegyzőkönyv 
 

 

21 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a Kapitányság 
valamennyi dolgozójának.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
6.)  A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

              beszámolói 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottsági ülésen vendégünk volt Okolenszki Gábor 
kirendeltségvezető és Mohács Gábor tűzoltóparancsnok. Mindkettőjük részéről nagyon részletes 
beszámolót kaptunk.  
Mindkét határozatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
Kérem, szavazzon, aki a Tűzoltóság beszámolójával kapcsolatos beszámoló elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
188/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltóság 2021. évi 
munkájáról készített beszámolót.  ű 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A katasztrófavédelmi munkában 
dolgozóknak munkájukért köszönetét fejezi ki és további eredményes jó munkát kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a Katasztrófavédelem beszámolójának 
elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
189/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2021. évi munkájáról készített beszámolót.   
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A katasztrófavédelmi munkában 
dolgozóknak munkájukért köszönetét fejezi ki és további eredményes jó munkát kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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7.)  Tolmács Község Önkormányzat indítványa 02/20 hrsz ingatlan rekultivációjára 

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Elindult már korábban Tolmács községgel egy közigazgatási 
határrendezés. Felmerült, hogy a földben előfordulhat még talajszennyezés. Tolmács község azt 
kérte, hogy csináljunk vizsgálatokat ezzel kapcsolatban. Több javaslat után egyöntetűleg a C 
határozati javaslat lett elfogadva, mely szerint a Képviselő-testület nem fogadja el Tolmács Község 
Önkormányzatának újabb feltételét a közigazgatási határ módosításához. A későbbiekben a 
testület Tolmács Község Önkormányzatának megismerése után dönt a továbbiakról. Tehát 
egyeztetni kell velük.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
190/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tolmács Község 
Önkormányzat indítványát a 02/20 hrsz. ingatlan rekultivációjára. 
 
A Képviselő-testület nem fogadja el Tomács Község Önkormányzatának újabb feltételét 
a közigazgatási határ módosításhoz. Tolmács Község Önkormányzatának válaszát 
megismerve dönt a további folytatásról. 
 
Határidő: Tolmács polgármesterének tájékoztatására: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

8.)  Bölcsődei pótmunkára érkezett árajánlat elbírálása II. 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Másodszor van előttünk ez a napirend. A bölcsőde építésnél egy 
kerítés építése nem szerepel a kiviteli tervekben. A kerítés megépítésére a vállalkozó által 
benyújtott ajánlatot megkaptuk. Ezt az összeget több tagunk is sokallja. Az a döntés született, 
hogy az ő közreműködésükkel legyen újra felmérve ez az egész, és új árajánlat kérve. Ezt a 
változatot 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki az így módosított határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
191/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődei pótmunkára 
érkezett árajánlatról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatot nem fogadja el. 
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A Képviselő-testület a bölcsőde kerítésére új árajánlatot kér. A Képviselő-testület felkéri 
Kramlik Károly és Ludányi Ákos szakértőket az új árajánlat koordinálására. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
9.)  Bölcsődevezetői képzés támogatás kérelme 

              Előterjesztő: Rózsa Mária intézményvezető 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ezt a képzést jogszabály is előírja, így – természetesen – 8 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 
határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
192/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rózsa Mária 
intézményvezetőnek a bölcsődevezetői képzés támogatására irányuló kérelméről szóló 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Rózsa Mária bölcsődevezetői képzésének 250.000 Ft-os költségét 
a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja 

 
Határidő: 2022. szeptember 21., majd szöveg szerint 
Felelős: Rózsa Mária intézményvezető 

 
 

10.) Közfoglalkoztatási megállapodás meghosszabbításának lehetősége 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Foglalkoztatási Osztállyal kötött Foglalkoztatási megállapodás 
augusztus 31-ével lejárt. Jelenleg 4 fő közmunkást igényelhetünk. A határozati javaslat 
elfogadását 8 igen szavazattal támogatta a PVB. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
193/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közfoglalkoztatási 
megállapodás meghosszabbításának lehetősége” tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100 %- os bér + járuléka állami támogatás 
mellett, 2022.09.01-től 2023.02.28-ig időtartamban,4 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra 
kerüljön.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
11.) Vis major döntések 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Három dologról döntött a Vis major munkacsoport: A Rétsági Árpád 
Egyesület támogatása, az Egyszerűsített tervezési szerződés jóváhagyása és az S+R Kft. 
vállalkozói szerződés tervezete tárgyakban. A határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
194/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vis major 
munkacsoport döntéseiről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért a munkacsoport döntésével és   

- a Rétsági Árpád Egyesülettel kötött támogatási megállapodást jóváhagyja azzal a 
feltétellel, hogy egyeztetni kell az MLSZ Nógrád Megyei elnökével, 

- a Régió Terv Kft.-vel megkötött egyszerűsített tervezési szerződést jóváhagyja, 
- az S+E Magyaroroszág Kft.-vel megkötött szerződést jóváhagyja.  

 
A megkötött szerződések a határozat mellékletét képezik. 

 
Határidő: ---       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

12.) VABI Hungária Kft. területcsere kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Egy területcsere kérelem került elénk. A Jászteleki utca egyenesen 
nem vezethető ki a 2-es útra, ezért van szükség a területcserére. Minden költséget a vállalkozó 
visel.  
8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A kettes útra épült VÉDA kapu miatt volt szükség másfajta megoldást 
találni. 
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
195/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VABI Hungária Kft. 
területcserére vonatkozó kérelméről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a területcserét – a Jászteleki út 2-es számú főútvonalra kivezetése 
érdekében - támogatja. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 784 hrsz-ú önkormányzati közút (Jászteleki út) 
megosztásra kerüljön. A 784/2. hrsz-ú, újonnan kialakuló ingatlan besorolása kivett 
beépítetlen területként kerüljön átvezetésre a Földhivatali nyilvántartásban. 
 
A Képviselő-testület a 790 hrsz-ú kivett közút besorolású önkormányzati ingatlanra 
megkötött használati szerződés mellékleteként jelen határozat mellékletét helyezi 
hatályba. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a beruházás megvalósítása, a hatósági 
engedélyezések érdekében az úttervezők a tervezési munkát megkezdjék. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Fekete Ágnes Eszter ügyvédet, hogy az 
önkormányzat nevében a VABI Kft. beruházása ügyben a Földhivatali eljárásban 
eljárjon. 
 
Határidő: 2022.  szeptember 30.     
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

13.) Gumiabroncsok elszállítása 
Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Magyar Kétfarkú Kutyapárt aktivistái és helyi lakosok szeptember 
3-án összegyűjtöttek 14 db teherautó és 14 db személyautó gumiabroncsot és egyéb hulladékot, 
törmeléket. Polgármester urat kérték az aktivisták, hogy egy konténert biztosítson a hulladéknak. 
Az összes hulladék elszállítása 278.775 Ft volt. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem biztos, 
hogy ennek ez a menete, előbb egy igénynek kellett volna lennie. Arra kérjük a szervezőket, hogy 
a továbbiakban előre jelezzék az ilyen irányú igényeiket. Biztos vagyok benne, hogy az 
önkormányzat támogatni fogja az ilyen megmozdulásokat.  
A határozati javaslat elfogadását 8 egyöntetű igen szavazattal támogatta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadását.  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
196/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a patakból összegyűjtött 
gumiköpenyek elszállításával kapcsolatos előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület megbízza az ajánlattevő Villám Trade 2010 Kft-t a 27 db 
gumiabroncs elszállításával.  
A pataktakarítás 278.765 Ft-os költségét a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja.  
 
A többletelőirányzat átvezetésére a 2022. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2022. 09. 30. 
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Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

14.) Szerződések jóváhagyása praxisjog megszerzése érdekében  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
197/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta praxisjog megszerzése 
érdekében kötendő feladat-ellátási előszerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, Dr. Rádi Háziorvosi Kft-vel kötendő 
feladat-ellátási előszerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2022. szeptember 30.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester) - 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, az alábbi feltételekkel: 

 
1. / A Megbízó 2022. szeptember 1-től 2022. december 31-ig Megbízási szerződést kötött  
Megbízottal a területi ellátási kötelezettséggel működő, tartósan betöltetlen II. számú háziorvosi 
körzet feladatainak helyettesítés útján történő ellátására. 

 
2. / Az 1./ pontban jelzett Megbízási szerződésben Megbízott kötelezettséget vállalt 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, 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 város Rákóczi út páratlan oldala felőli településrész és Bánk 
község. A szerződésben Megbízó hozzájárult, hogy Megbízott a háziorvosi ellátás 
helyettesítésben történő működtetéséhez szükséges finanszírozási szerződést a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alap Kezelőjével megkösse. 

 
3. / A Megbízó kijelenti, hogy Megbízottal 2023. január 1-től határozatlan időre – de minimum öt 
évre - szóló Feladat-ellátási szerződést kíván kötni a területi ellátási kötelezettséggel működő 
II. számú háziorvosi körzet vállalkozás keretében történő működtetésére az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B § szerinti tartalommal. 
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4. / Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy 2022. december 01. napig a körzetre vonatkozó 
praxisjogot és a Feladat-ellátási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi egyéb jogerős 
határozatot és dokumentumot megszerzi és egyúttal bemutatja azokat a Megbízónak. 

 
5. / A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a végleges Feladat-ellátási 
szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a mindenkor hatályos jogszabályok és 
szakmai szabályok szerint látja el a területi ellátási kötelezettséggel működő II. számú háziorvosi 
körzetben.  

 
6./  Megbízó kijelenti, hogy Megbízott a tevékenység ellátásához szükséges jogosultságát és 
végzettségét igazolta. 
 
7./ 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. 
 
8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó hatályos 
jogszabályok az irányadók. 

 
 
9./ A jelen Feladat-ellátási előszerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete …………….   számú határozatával hozzájárult. 
 
10./ A jelen Feladat-ellátási előszerződés mindkét szerződő fél aláírásával  lép hatályba.  

 
11./ Ezen Feladat-ellátási előszerződést a szerződő felek elolvasást és közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 
 
 

 

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

 
 

15.) Volt honvédségi ingatlanok értékesítésére érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A testület meghirdetett 4 ingatlant. Az érkezett vételi ajánlatokat 
tekintette át a bizottság.  
A kialakult határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a laktanyába belépve a jobbra lévő első épület.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
198/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 

  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ingatlanok 
értékesítési felhívására érkezett pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést. 
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A Képviselő-testület az Urbán és Nagy Investment Kft. pályázatát érvényesnek, a 
pályázatot eredményesnek nyilvánítja a 356/44 hrsz-ú épület vonatkozásában. Az 
ingatlant 14.568.000 Ft-os vételáron értékesíteni kívánja. Felkéri a vállalkozás 
képviselőjét az adás-vételi szerződés előkészítésére. 
 
A Rét-Ing Kft. és a DM Concept 2020 Kft. pályázatát a Képviselő-testület 
érvénytelennek nyilvánítja.  
 
A 356/45, a 356/46, és a 356/47 hrsz-ú ingatlanokat a Képviselő-testület ismételten, a 
határozat melléklete szerint meghirdeti. 

 
A 2022. május 26-i döntés alapján a József Attila utcai 2. számú garázsra kiírt 
pályázatot a Képviselő-testület érvényesnek nyilvánítja. Felkéri Fodor Rita Mária 
jegyzőt a licittárgyalás levezetésére. A Képviselő-testület a licitlépcsőt 1.000 Ft-ban 
határozza meg. 

 
   Határidő: 
   Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Volt honvédségi ingatlanok értékesítése 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/45, 356/46, 356/47 hrsz-ú ingatlanokat 
értékesíteni 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 
értékesíteni 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 
foglaltak 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. 
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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. 
 

 
16.) Együttműködési megállapodások intézményekkel 

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az Államkincstári ellenőrzés által feltárt hiányosságok, 
aktualizálások közül az intézményekkel kötött együttműködési megállapodások jóváhagyására 
tesz javaslatot jegyző asszony.  
8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
199/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményekkel 
kötendő Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Együttműködési megállapodásban 
foglaltaknak megfelelő tartalommal a 
- Napközi Otthonos Óvodával, 
- Városi Művelődési Központ és Könyvtárral  
- Család és Gyermekjóléti Központtal  

 
megkötendő Együttműködési megállapodásokat jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőket és Fodor Rita Mária jegyzőt 
a megállapodások aláírására. 
 
Határidő: 2022. november 30.       
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 

 
 

17.) Gazdálkodási szabályzat jóváhagyása 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Szintén Államkincstári ellenőrzés által feltárt hiányosság ez. 8 igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
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200/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gazdálkodási 
Szabályzat jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az intézményekre is kiterjesztett, a határozat mellékletét képező 
szabályzatot jóváhagyja.  
 
Határidő: 2022. november 30.       
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 

 
18.) Szakmai program jóváhagyása – Szociális étkeztetés 

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: 2015. évben került elfogadásra a szociális étkeztetés szakmai 
programja. Ez most személyi és jogszabályi változások miatt szorul felülvizsgálatra.  
A határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A Szociális Bizottság is megtárgyalta ezt a napirendet, és elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
201/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális étkeztetés 
szakmai programjáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező szakmai programokat 
jóváhagyja. 
 
Határidő:2022. szeptember 22. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

19.) JUNIMED Kft. kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az orvosi ügyelet ellátásának díja változik. A határozati javaslatot 8 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
202/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a JUNIMED Kft. 
kérelméről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a Rétsági Központi Orvosi Ügyelet ügyvezetőjének kérelmét 
tudomásul veszi, és elfogadja, hogy 2022. szeptember 1. naptól az ügyeleti ellátás díja 
79 Ft/fő/hó összegre változik. 
 
Határidő: szöveg szerint  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
20.) I. sz. Háziorvosi Szolgálat orvosának megbízási szerződés módosítási 

kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az I. sz. Háziorvosi Szolgálat orvosa eddig KATÁ-s vállalkozásként 
működtette a szolgálatot. Ezt kell most megváltoztatnia, és ezért kell módosítani a megbízási 
szerződést.  
A Bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
203/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az I. sz. Háziorvosi 
Szolgálat orvosának megbízási szerződés módosítási kérelme tárgyában készült 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Megbízási szerződés módosításra kerüljön 
2022. szeptember 1-től. 
A feladatok ellátásáért a Megbízott által kiállított számla ellenében összesen 900.000 
Ft/hó megbízási díj kifizetéséhez hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a fentiek szerint 
módosított szerződés aláírására.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

RET/ 
 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(adószáma:15735492-2-12), mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), képviselője Mezőfi 
Zoltán polgármester, másrészről dr. Kramlik Annamária 2651 Rétság, Takarék u. 12. sz) 
alatti lakos (adószáma: 8343281721 mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között, a 
Megbízó által működtetett 1. sz. Háziorvosi Szolgálat háziorvosi feladatainak ellátása 
tárgyában, az alábbi feltételekkel: 
 
Megbízó és a Megbízott között 2021. szeptember 09-én létrejött RET/5420-1/2021.  
iktatószámú megbízási szerződést 6. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint 
módosítják: 
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1. 2022. szeptember 01 napjától a háziorvosi feladatok ellátásáért a Megbízó havonta 

900.000 ft (azaz kilencszázezer forint) megbízási díjat utal át a Megbízott által kibocsájtott 
számla ellenében, a Megbízott által megadott banki folyószámlára, legkésőbb a teljesítést 
követő hónap 10. napjáig 

 
2. A szerződés egyebekben változatlan marad. 

 
 

Ezen megbízási szerződést a felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
 

  Rétság, 2022. augusztus 31. 
 
 
                                Megbízó                                                         Megbízott 

 
 

21.) Fakivágási kérelem 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Sass Zsolt kérelmet nyújtott be a háza előtti nyírfa kivágása 
ügyében. A javaslat az, hogy szakértőt bízzunk meg a fa állapotának ellenőrzése céljából. Ezt 8 
igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
204/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sass Zsolt fakivágási 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Bakó Károly szakértőtől kér szakvéleményt a kérelmező által 
megjelölt fa kivágásával kapcsolatban. A Képviselő-testület a szakvélemény 
ismeretében kíván tulajdonosi hozzájárulást adni. 
 
Határidő: 2022. 09.30., majd szöveg szerint      
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 
 

 
22.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról 

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Egy részletes és jó beszámolót kaptunk. Néhány kérés, észrevétel 
volt a hivatal dolgozói részéről. Az épület nyílászáróinak cseréje, légkondicionálása régóta indokolt 
lenne. Elhangzott, hogy a légkondicionálásra már kértünk árajánlatot, a következő ülésre be is 
kerül majd. A hivatal parkolójában kijelölt parkolóhelyet szeretnének a dolgozók. Ez teljesen 
érthető. A székek elhasználódtak az elmúlt évek folyamán, indokolt a cseréjük. A Járási Hivataltól 
szeretnének elszigetelődni a dolgozók, ehhez a lépcsőfeljárót kellene lezárni. A közös 
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épülethasználatot indokolt lenne újra tárgyalni. A Bizottság ezeket a kéréseket is támogatta. A 
beszámolót 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a PVB. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném megköszönni a hivatali dolgozók munkáját. Ezt a 
bizottsági ülésen szinte mindenki meg is köszönte.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én is szeretném megköszönni a hivatali dolgozók munkáját, kiemelve 
Kiss Sylviát, aki a Szociális Bizottság munkájában nagyon sok segítséget nyújt.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
205/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Polgármesteri Hivatal 2021. évi beszámolójáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 
 

 
23.) Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól 

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez egy kötelező feladat. Hivatalos honlapon folyamatosan 
működik, amivel kapcsolatban a bizottsági ülésen hosszas beszélgetés alakult ki. Többen 
kifejezték nemtetszésüket a működéssel kapcsolatban. Szeretnénk, ha a honlap informatív és 
naprakész lenne. Sajnos, ez nem mindig működik, bár nagyon sok információ kerül megküldésre. 
Valami miatt nem úgy működik ez, ahogy kellene. A későbbiekben vissza kell térnünk majd erre.  
A beszámolót 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
206/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű adatok 
megjelenítésének tapasztalatairól készített beszámolót. 
 
A közérdekű adatok megjelentetéséről készített beszámolót a Képviselő-testület 
elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 
 
 

24.) Az óvoda éves beszámolója 2021-2022 nevelési év 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A beszámolóval kapcsolatban elhangzott, hogy megint egy jó, 
részletes, kellemes hangú beszámolót kaptunk. Az egyik hozzászóló kiemelte, hogy nagyon 
sokrétű és részletes programrendszer van már az óvodában. Az óvodavezető is jelen volt. 
Megköszöntük a munkájukat. A beszámolót 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
207/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda 2021-2022 
nevelési évről szóló beszámolóját. 
A Képviselő-testület elfogadja a beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 

 
 
S Z Ü N E T  18. 15 órától 18. 18 óráig. 

 
 

25.) Munkaközösség működésének jóváhagyása 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az óvodában Szakmai Munkaközösség működik. A vezetői pótlék 
jóváhagyását kérték.  
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
208/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 
munkaközösség vezetői pótlék kifizetését saját költségvetés terhére melynek 2022. évi 
hatása szeptember 01.-től 27.405- ft + járulék. A munkaközösség vezetői pótlék 2023. 
évi költségvetésben várható összege 82.215-ft + járulék. Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete engedélyezi a Belső Önértékelési Csoport munkaközösség vezetői 
pótlék tervezését a 2023. évi költségvetésben. 
 
Határidő: 2022.09.01 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

 
26.) SNI gyermek ellátása 

Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az óvodában a 2022/23-as nevelési évben egy SNI-s gyermek 
ellátását kell szakemberrel biztosítani. A gyermek ellátását saját költségvetésből biztosítja az 
intézmény.  
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8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
209/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI gyermek 
gyógypedagógiai fejlesztésének költségvetés terhére, megbízási szerződéssel történő 
ellátásra vonatkozó előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői bizottság véleménye alapján 
szükséges, heti kettő óra gyógypedagógiai fejlesztési ellátás megbízási szerződés 
keretében kerüljön biztosításra. 
 
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező megbízási szerződést Antalné Péter Melinda gyógypedagógussal 
2022. szeptember 01-től 2023.május 31-ig terjedő időre, összesen heti két órára, bruttó 
4.500 Ft óradíjjal megkösse.  
 
Határidő: szerződés kötésére 2022. szeptember 01 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
 

27.) Szüreti rendezvény 
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A szüreti rendezvény október 8-án kerül megrendezésre. A 
határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
210/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár előterjesztését a 2022. évi szüreti rendezvénnyel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a rendezvény programját jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
 
- Együttműködési bérleti szerződést a Boróka Gyermekjóléti Egyesülettel (kisvonat 

bérlés) 105.000 Ft értékben 
- Szolgáltatási szerződést Beszkid Józseffel (Rimóci Rezesbanda) 260.000 Ft 

értékben 
- Szolgáltatási szerződést Velner Klárával (Lenmamik Néptáncegyüttes) 30.000 Ft 

értékben 
- Szolgáltatási szerződést Pintér Andrással (Forgatós Kamara Néptáncegyüttes) 

50.000 Ft értékben 
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- Szerződést Benyó Miklóssal (MC Hawer) 356.616 Ft értékben 
- Előadóművész szerződést Unger Balázzsal (Cimbaliband) 390.000 Ft értékben 
- Megbízási szerződést Juhász Zsolttal (biztonsági dokumentáció) 145.000 Ft 

értékben 
- Szolgáltatási szerződést Siklai Istvánnal (utcabál) 80.000 Ft értékben 
jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződések aláírására. 

 
A Képviselő-testület a rendezvény lebonyolításához szükséges 1.416.616 Ft összeget 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2022. október 01. 
Felelős: Simon Katalin int.vez. 

 
 

28.) Nótaest szerződéskötés 
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
211/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár előterjesztését a 2022. szeptember 22-i Nótaest Győri Szabó 
József emlékére című programmal kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja, 
megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a szerződést aláírja. 
 
A Képviselő-testület a rendezvény lebonyolításához szükséges 490.000 Ft összeget az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2022. szeptember 21. 

          Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 

 
29.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi beszámolója 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A beszámolót 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
212/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó  
Egyesület 2021. évi munkájáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Egyesület 2021. évi beszámolóját tudomásul veszi, a 2022. 
évre eredményes munkát kíván. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

30.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2021. évi támogatás pénzügyi 
elszámolása, megállapodás módosítási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A különböző alcélok között történt átcsoportosítás. Ez egy technikai 
kérdés. 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 
határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén, kérem, szavazzon, aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
213/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2021. évi támogatási megállapodás módosításáról készített 
előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodás módosítást 
elfogadja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 
1.sz. 

              
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Diósi Donát elnök – között 2021. évi 
önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában: 

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

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

 
Cél                                                                                                          Módosított             
                                                                                                                összeg (Ft)) 
Üzemanyagköltség:                                                                                    66.947 Ft 
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése:         33.475 Ft 
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:                                                       157.914 Ft   
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Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):                      269.183 Ft 
Élelmezés, védőital                                                                                    44.002 Ft 
Könyvelői díj:                                                                                                       0 Ft 
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:                 48.924 Ft           
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek:                                           0 Ft 
Adminisztrációs költségek:                                                                       139.090 Ft                            
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:                                                  85.366 Ft 
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése:                                                   42.710 Ft 
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése:                              12.780 Ft 
Egyéb (jutalom, sportszer):                                                                         12.000 Ft                                              
Gépjármű beszerzés*                                                                               387.609 Ft 
Összesen:                                                                                             1.300.000 Ft 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak. 

 
Rétság, 2022. ……………………………………… 
 
  
……………………………….      ………………………………. 
              Mezőfi Zoltán                   Támogatott 
              polgármester 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  

 
……………………………….. 

 
 

31.) A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi támogatási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A rezsiárak növekedése miatt magasabb összegű támogatást kért 
az Egyesület. A gépjárműadó alóli mentesség miatt kérték, hogy az IFA gyártmányú tűzoltó 
gépjárművet adjuk át az egyesület részére. Annyi kiegészítéssel értett egyet a Bizottság, hogy 
kössünk ki 10 év elidegenítési tilalmat a gépjárműre. Ezzel a módossítással 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság a határozati javaslatokat.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Szeretném megköszönni az Egyesület munkáját. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a támogatásra vonatkozó határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
214/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 2022. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.   
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A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2022. évi önkormányzati 
támogatását az előterjesztés mellékletét képező Megállapodás szerint jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a Megállapodás aláírására.  
  
Határidő: 2022. szeptember 22. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
 

  
Ikt.sz:RET/……./2022 

MEGÁLLAPODÁS 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Diósi Donát elnök – között a Képviselő-
testület által biztosított 2022. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:  
   
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2022.(IX.20.) 

számú határozatával a 2022. évi önkormányzati támogatásként a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület részére 1.600.000 Ft azaz egymillió-háromszázezer forintot biztosít.  

 
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:  
  

- Üzemanyagköltség  120.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése  150.000 Ft, 
- Gépjárműfecskendő kötelező biztosításai, műszaki vizsgadíjai  350.000 Ft, 
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak)  600.000 Ft, 
- Élelmezés, védőital) éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, 

társadalmi munkák, tűz és káreseteknél:                                      80.000 Ft, 
- Könyvelői díj    70.000 Ft, 
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata    20.000 Ft, 

- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, 
kapcsolódó anyagköltségek                     30.000 Ft, 

- Adminisztrációs költségek                            20.000 Ft, 
- Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés                40.000 Ft, 
- Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése                60.000 Ft, 
- Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése          30.000 Ft, 
- Egyéb (jutalom, sportszerek...) 30.000 Ft 
- Összesen:                         1.600.000 Ft 

 
A támogatás igénybejelentés alapján vehető igénybe. 

   
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek támogatására tervezett keret 

terhére az Egyesület Takarékbanknál vezetett 64000060-10053700 számú számlájára 
igénybejelentés alapján utalja át.  

   
4.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 

költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás 
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a 
támogatás kiutalását követően 2023. …… ……-ig. köteles elszámolni. 

   
5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 

belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen 
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is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény 
(Számviteli Törvény) előírásainak.  

   
6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az 

önkormányzatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt 
összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.  

  
7.) A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy  

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

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

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

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

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott 
dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági 
engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban 
tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;  

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után 
fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.  

 
8.) A Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak 
megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.  

  
9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a 
Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  

  
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.  
  
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 

értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 

 
Rétság, 2022. ………………………. 
  
……………………………….      ………………………………. 
                   Mezőfi Zoltán                         Támogatott 
                    polgármester 

 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
………………………………………………. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a gépjárműre vonatkozó határozati javaslat 
elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
215/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület gépjármű térítésmentes átadás-átvételéről készített előterjesztést.   

 
A Képviselő-testület a 0 Ft értékű IFA tűzoltó gépjárművet (frsz:CCD757)  0 Ft 
összegben átadja a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. A gépjármű 
tulajdonosváltozással kapcsolatos valamennyi költségét az Egyesület köteles átvállalni. 
A Képviselő-testület 10 év elidegenítési tilalmat köt ki 
 

Határidő: 2022. szeptember 22.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

 
32.) Szegő Szilárd és Nagy Ildikó egyedi kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Pusztaszántón a 930/2 hrsz-ra jelentettek be vételi jogot. A javaslat 
az volt, hogy kérjünk igazságügyi szakértői értékbecslést, aztán meglátjuk, mi lesz. Ezt a javaslatot 
8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
216/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szegő Szilárd és Nagy 
Ildikó egyedi kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület értékesíteni kívánja a pusztaszántói városrészben lévő 930/2 hrsz-
ú telkét. A vételár megállapítása érdekében megrendeli az értékbecslést a fenti telekre 
vonatkozóan Dr. Balogh Bence igazságügyi szakértőtől. 
 
Határidő: 2022.  szeptember 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

33.) Megállapodás jóváhagyása Hadigondozottak Közalapítvánnyal 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Egy rétsági lakos kérelemmel fordult a szociális ügyintézőhöz, 
hadirokkant részére étkezés biztosítása tárgyában. Felvettük a kapcsolatot a Közalapítvánnyal. A 
határozati javaslat elfogadását 8 egyöntetű igen szavazattal támogatta a Bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
217/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Megállapodás 
jóváhagyása Hadigondozottak Közalapítvánnyal tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására.  

 
Határidő: 2022. szeptember 30.   
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
34.) Az Extrém Légisport Egyesület kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Augusztus 31-ével hatályát vesztette a szerződés az Extrém 
Légisport Egyesület és az Önkormányzat között. Szeretnék tovább bérelni a hangárt. A korábbi 
bérleti szerződés néhány pontban módosul.  
A határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
218/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém Légisport 
Egyesület bérleti szerződés megkötéséről szóló kérelme tárgyában készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező bérleti szerződést 2022. 
szeptember 1. naptól jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30.       
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
 

Ikt.szám: 20-                 /2022. 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: 
Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: Extrém 
Légisport Egyesület (Cím:2651 Rétság, Szőlő u. 28.; Képviselő: Keserű Lászlóné elnök 06 20 
394 66 64;) mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a 
következő feltételekkel. 
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1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
Tolmács 02/4 hrsz. alatt levő, a szerződés 1. számú mellékletében 1. számmal jelölt hangár 
épületének a vonalkázással jelölt 738 m2-es területét, (továbbiakban bérlemény) 
sporttevékenység céljára.  

 
2./ Jelen Bérleti szerződést a Felek 2022. szeptember 1. napjától kezdődően, határozatlan időre, 

30 napos felmondási idővel kötik. 
     
3./ Bérleti díj 
3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi 

összege 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. törvény 96. § (1) bekezdés l) pontja alapján mentes az ÁFA alól. 

 A bérleti díjat Bérbevevő a Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles 
megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.  

3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat 
felülvizsgálni.  

3.3. Bérbevevő köteles 2 havi kauciót fizetni, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a 
11741031-15451615 számú bankszámlára kell megfizetnie.  

 
4./ Bérbeadó közművet nem szolgáltat.  

 
5./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. 

Bérbevevő jelenleg is birtokban van. 
 
6./ Bérbevevő kizárólag az 1. pontban megjelölt bérlemény területét használhatja és azt a bejárattól 

legrövidebb úton közelítheti meg. Bérbevevő köteles megakadályozni, hogy tagjai vagy 
vendégei a volt katonai laktanya más területére belépjenek, az ebből eredő esetleges károkért 
vagy balesetekért a Bérbevevő felel. 

  
7 ./ A Bérbevevő a bérleményt a jó gazda gondosságával köteles használni, állagát megóvni, az 

állagmegóvás érdekében a karbantartási munkálatokat folyamatosan saját költségén elvégezni, 
azt a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül át nem alakíthatja. Anyagilag felel tagjai, 
vendégei vagy meghívottjai károkozásáért. Bérbevevő tevékenysége során köteles a 
tűzrendészeti-, valamint baleset-, környezet- és érintésvédelmi szabályokat betartani és a 
Bérbevevő jogán a bérleményt igénybe vevő személyekkel maradéktalanul betartatni. E 
szabályok megszegéséből eredő károkért a Bérbevevő felel.  

 A bérleti szerződés fennállása alatt a környezet rendben tartása, az utak tisztítása, síkosság-
mentesítése Bérbevevő feladata.  

 
8./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban, 

rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy 
Bérbeadó csereingatlant nem köteles biztosítani. 
 

9./ Bérbevevő az általa bérelt bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon 
harmadik személy használatába. 

10./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
10.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 nap, 

mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 
Amennyiben a Bérbeadó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát 
gyakorolja, úgy szerződő Felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való 
visszaélésnek. 

10.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés 
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 
10.3. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
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10.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli 
felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz 
eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a bérleményt nem rendeltetésszerűen használja. 

 
11./ Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben 

rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak. 
     Amennyiben Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt nem 

üríti ki, köteles arra az időre, amíg a bérleményt jogcím nélkül használja, a Képviselő-
testület által megállapított bérleti díjtétel kétszeresének megfelelő díjat fizetni. 

  
12./ Bérbeadó tájékoztatja Bérbevevőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező bérlemény volt 

honvédségi területen helyezkedik el, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. Ebből 
következően a területen, illetve annak környezetében a korábbi katonai tevékenység hatásai 
érvényesülhetnek, amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel. 
 
Bérbevevő a bérlemény ezen állapotát, mint tényt tudomásul veszi. A jelen szerződés 
aláírásával visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítéséről (pl. 
bérleti díjcsökkentés, kártérítés, kártalanítás stb.) amely abból fakadhat, hogy a jelen pontban 
részletezett körülmények miatt (korábbi katonai vagy egyéb célú használat következtében) a 
bérlemény használhatósága, használati értéke eltér a szokásostól. 
 

13./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a 
szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 

 
14./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………. 

(……...) kt. számú határozatával hozzájárult 
 
15./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, 

vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati 
Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 
 
Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 
alá.  
 
Rétság, 2022. …………………….. 
 
 
...............................................      ............................................... 
   Rétság Város Önkormányzat            Extrém Légisport Egyesület                                             
               Bérbeadó                                                              Bérbevevő 
 

 
 

35.) A 356/56 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződése 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Egy technikai átvezetésről van szó. A határozati javaslatot 8 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
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219/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 356/56 hrsz-ú ingatlan 
bérleti szerződéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a PraeMedic Kft. bérleti szerződés felmondását elfogadja. 
 
Katona András, Rétság, Petőfi u. 9. szám alatti lakossal kötendő, a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2022. szeptember 30.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről: Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 
 
másrészről: 
Katona András (2651 Rétság, Petőfi u. 9.) 
mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő)  
között, 
 
az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 
 
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 
a volt laktanya területén lévő 356/56 helyrajzi számon lévő épületből 270 m2-t és a hozzá 
kapcsolódó szabad területből 100 m2-t (továbbiakban: Bérlemény), raktározás céljából. 
 
2./ Jelen Bérleti szerződést a felek 2022. augusztus 21. napjától kezdődően, határozatlan időre, 30 
napos felmondási idővel kötik. 
 
3./ Bérleti díj: 
 

3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj 
havi összege 24.310 Ft/hó azaz Huszonnégyezer-háromszáztíz Ft/hó. A bérleti díj az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 96. § (1) bekezdés l) pontja 
alapján mentes az ÁFA alól. 
A bérleti díjat Bérbevevő a Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles 
megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlájára. A Bérbevevő két havi bérleti 
díjnak megfelelő kauciót köteles megfizetni a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg. 

 
3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat 
felülvizsgálni. 
 

4./ Bérbeadó közművet nem szolgáltat. 
 
5./ Felek rögzítik, hogy a Bérlemény állapotát a Bérbevevő maradéktalanul megismerte, és azt 
tudomásul vette. 
 
6./ A Bérlemény karbantartása, a használat során bekövetkezett rongálódás kijavítása Bérbe- vevő 
feladata. 
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A Bérleti szerződés fennállása alatt a környezet rendben tartása, az utak tisztán tartása, síkosság-
mentesítése Bérbevevő feladata. A Bérbevevő a Bérleményen átalakítási munkákat csak a 
Képviselő-testület hozzájárulásával végezhet. 
 
7./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a Bérleményt eredeti állapotában, 
rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni Bérbeadónak. 
 
8./ Bérbevevő a Bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy 
használatába. 
9./ A bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
 
9.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 
nap, mely esetben a bérleti szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 
Amennyiben a Bérbeadó a Bérleménnyel rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát 
gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. szerinti joggal való 
visszaélésnek. 
 
9.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az 
írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 
 
9.3. Ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
9.4 . A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli 
felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz 
eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a Bérleményt nem rendeltetésszerűen használja. 
 
10./ Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a Bérleményt jegyzőkönyvben 
rögzített állapotban adja át a Bérbeadónak. 
Amennyiben Bérbevevő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a Bérleményt nem üríti ki, 
köteles arra az időre, amíg azt jogcím nélkül használja, a Képviselő-testület által megállapított 
bérleti díjtétel kétszeresének megfelelő díjat fizetni. 
Bérbevevő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó csereingatlant nem köteles biztosítani. 
 
11./ Bérbeadó tájékoztatja Bérbevevőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Bérlemény volt 
honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. Ebből következően a területen, 
illetve annak környezetében a korábbi katonai tevékenység hatásai érvényesülhetnek, amely 
körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel. 
Bérbevevő a Bérlemény ezen állapotát, mint tényt tudomásul veszi. A jelen szerződés aláírásával 
visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítéséről (pl. bérleti díj 
csökkentés, kártérítés, kártalanítás stb.) amely abból fakadhat, hogy a jelen pontban részletezett 
körülmények miatt a korábbi katonai (vagy egyéb) célú használat következtében a Bérlemény 
használhatósága, használati értéke eltér a szokásostól. 
 
12./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a 
szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
 
13./ Jelen bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete………… számú határozatával hozzájárult. 
 
14./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, 
vagy nézetkülönbségeket elsősorban tárgyalások útján rendezni. 
 
Jogvita esetére a felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati 
Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 
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Ezen Bérleti szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, 
 
Rétság, 2022.   …………………………. 
 
...............................................                                                    ............................................... 
  Mezőfi Zoltán polgármester                     Katona András 
                  Bérbeadó                            Bérbevevő 

36.) Pusztaszántói ingatlantulajdonosok kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Több pusztaszántói ingatlantulajdonos fordult kérelemmel az 
önkormányzathoz. Útjavításokra és az út melletti vízelvezetés megoldását kérik. A Bizottság  
javasolja a Testületnek, az út kimérését valamint a vízelvezető árkok kitakarításának felmérését. 
Erre a két dologra kell árajánlatot kérni. 8 igen szavazattal elfogadásra javasolta a kialakult 
határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
220/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pusztaszántói 
ingatlantulajdonosok       útfelújítás kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az alábbi feladatok elvégzését vállalja: 
 
1.) Az út kimérése 
2.) Árajánlat kérés a vízelvezető kitakarítására. 
 
A Képviselő-testület Dombai Gábor geodétától árajánlatot és szerződés-tervezetet kér 
az út kimérésére a Kovács kúriától az útszakasz végéig. 
 
A Képviselő-testület a vízelvezető árkok kitakarítására árajánlatot és szerződés-
tervezetet kér a Green Goes Kft-től. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
37.) Szabina Kitti kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Technikai módosításról van szó. 8 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolta a Bizottság a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
221/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabina Kitti 
kistornaterem bérleti szerződésének kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Kugli Szabina Kitti neve Szabina Kittire 
változott. 
 
 
A Képviselő-testület 2022. október 1. naptól a kérelmező részére heti két alkalommal, 
alkalmanként 2-2 órára, havi 19.080 Ft bérleti díj ellenében a kistornatermet bérbe adja. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező bérleti 
szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
38.) Gonda Gábor kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Gonda Gábor a Rózsavölgy utca feletti részen található területéhez 
kíván az önkormányzattól vásárolni egy területet. Konszenzusos javaslat az volt, hogy értékesítsük 
a területet. 7 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság a határozati 
javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
222/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gonda Gábor 
területvásárlási szándékáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 05/30 hrsz-ú, szántó besorolású, 2.904 m2 területű ingatlanából 
557 m2-t telekkiegészítés céljából el kíván adni kérelmezőnek. 
 
A Képviselő-testület a terület vételárát 1.500 Ft/m2 összegben határozza meg, melyet 
adó- és értékbizonyítvány támaszt alá. 
 
Az értékesítéssel kapcsolatos valamennyi költség kérelmezőt terheli. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30., majd szöveg szerint      
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző 
 

 
39.) Nógrádvill Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelmei 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Gyakorlatilag a Kossuth utcában villany bevezetéssel kapcsolatos 
ez a kérelem. 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság a határozati 
javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
223/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrádvill Kft. 
tulajdonosi hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület  a Rétság, 229/1 hrsz-ú (Kossuth utca) és a 221 hrsz-ú helyi 
közutak területére vonatkozóan az NAYY-J 4x25 mm2 típusú 75,4 méter hosszú 
földkábel KPE-160 típusú, 21,6 méter hosszú védőcsőbe építéséhez építtető részére a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja.. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30.      
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

40.) Tájékoztató követelések állományáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Rendszeresen elénk kerül ez a tájékoztatás. Most is azt láthatjuk, 
hogy a kintlévőség csökken. Kettő dologgal kapcsolatban lett kiegészítve a határozati javaslat, 
amit így 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolt a Bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
224/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 
követelésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől 
– a jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembevétele mellett – továbbra is aktív 
közreműködést, és számokban is kimutatható eredményes munkát vár. 
 
A Képviselő-testület tájékoztatást kér Dr. Gáspár Zoltán ügyvédtől a Pritamin Kft-vel 
kapcsolatos eddig megtett jogi lépésekről. A jelentős összegű tartozással rendelkező 
vállalkozás esetében a Képviselő-testület kéri Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd úr fizetési 
meghagyás kiadása ügyben történő közreműködését.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
41.) Társadalmi Kapcsolatok Bizottsághoz érkezett kérelmek 

Előterjesztő: Bencsok Péter TKB elnöke 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
225/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsághoz érkezett kérelmekről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével és a  
- Városi Nyugdíjas Klub  2022. augusztus 6-i bogácsi kirándulását 150.000 Ft-tal,  
- Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja 2022. augusztus 27-i egri 

kirándulását 54.054 Ft-tal,  
- a Kereplő Néptánc Egyesület salgótarjáni fellépését 137.795 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 megkötését követően történhet meg a támogatások kifizetése 
 
Határidő: kérelem szerint 
Felelős: Bencsok Péter TKB elnök 

 
 

42.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Legyen ez az utolsó, hogy ilyen sok napirend van.  
 
Fodor Rita Mária jegyző: Úgy ítéltem meg, hogy olyan fontos kérelmek érkeztek, amiket nem 
akartam ketté bontani.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Azt javaslom, hogy ha összejön 20 napirend, akkor tűzzünk ki 
ülést, és akkor még kezelhető lesz.  
 

 
43.) Támogatói okirat I. sz. módosítása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A határozati javaslat elfogadását 8 igen szavazattal támogatta a 
Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

 
226/2022. (IX. 20.) KT. határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Művelődési 
Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött támogatói 
okirat 1. számú módosításának jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Támogatói okirat 1.számú 
módosítását jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2022.  szeptember 30.     
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs több napirend, az ülést 18.55. órakor bezárom.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                            Fodor Rita Mária 
                                 polgármester                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szájbely Ernő                                              Jávorka János 
jegyzőkönyv hitelesítő                                        jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 

 


