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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 84/2015.(V.22.) számú határozatával fogadta el a 2015. évi karbantartási 
tervet.  
 
Az előkészítő munka során néhány árajánlat már beérkezett, ezekről célszerű a döntést meg-
hozni.  

I. 
 

A Képviselő-testület megbízott egy három főből álló bizottságot, a csatolt határozatban lévő  1., 
2., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 24., 25., 26., 27., 28. sorszámmal jelzett felada-
tok esetében a felméréseket, az árazatlan és a tervezői költségvetést készítsék el. 
 
A feladat elvégzésre került, az előterjesztés 1. számú melléklete, a szerződés-tervezet az 1/b. 
melléklete. 

 
II. 

 
A karbantartási terv 26. feladata: Térfigyelő kamerarendszer bővítése. Polgárőrség szervezésé-
ben 
 
A térfigyelő kamerákra és a telepítésre az árajánlat megérkezett (2 számú melléklet), a vállalási 
ár 4.260.850 Ft.  
Javaslom, hogy a kamerák telepítését végezze el a Polgárőrség, az önkormányzat átadott 
pénzeszköze terhére. A javaslat előnye az, hogy a Polgárőrség részére már kiépítésre került 
egy hálózat, rendelkeznek informatikai háttérrel a rendszer működtetésére, rendelkeznek kar-
bantartási szerződéssel. Fölöslegesnek tartanám új rendszerek kiépítését, biztosítani annak 
működtetését és felügyeletét. Ezzel a módszerrel egy feladat egy szervezet kezébe kerülne, 
működtetése, fenntartása gazdaságosabb lenne. A megállapodás-tervezet az előterjesztés 3. 
számú melléklete. 
 

III. 
 
A karbantartási terv 6 feladata: A Könyvtárban az elromlott és jelenleg használhatatlan WC 
javítása, ahol szükséges, a lefolyó csövek cseréjének elvégzése 
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A Rét-Gáz Kft-től az árajánlat megérkezett (4. számú melléklet), a munka költsége: 2.546.105 Ft 
A vállalkozó – tekintettel az alvállalkozói igényre – 50 % előleget kér. A szerződés-tervezet az 
előterjesztés 5. számú melléklete. 
 

IV. 
 
A karbantartási terv 9 feladata: Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének karbantartása 
(az összeállított terv szerint)  
 
A Rét-Gáz Kft-től az árajánlat megérkezett (6. számú melléklet), a munka költsége: 1.271.755 
Ft. . A szerződés-tervezet az előterjesztés 7. számú melléklete. 
 

V. 
 
A karbantartási terv 29. feladata: A volt buszmegálló helyén gyalogátkelőhely, akadálymentesen. 
 
A Salgóterv Kft-től az árajánlat megérkezett (előterjesztés 8. számú melléklete). A zebra kijelö-
lése, a tervek elkészülte után válik láthatóvá a kialakítás költsége (lényeges tényező lehet a 
megfelelő fényforrás biztosításának szükségessége). A tervező szerződés-tervezetet nem kül-
dött. 
 
 

VI. 
 
A karbantartási terv 3. feladat volt „ A Városi Művelődési Központ villanyhálózatának teljes kar-
bantartása”.   
 
Pásztor Zoltán vállalkozó elkészítette az árajánlatát ( az előterjesztés 9. számú melléklete, brut-
tó 7.145.846 Ft) és megküldte a szerződés-tervezetet (előterjesztés 10. számú melléklete) . 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. július 15.  
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

84/2015. (V.22.) számú határozata 
 

Tárgya:  2015. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülte a 2015.évi karbantartási feladattervet meg-
ismerte és az alábbi döntést hozza: 
 
I. 2015. évben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok: 
 

1. Radnóti utcára néző, a volt laktanya területéhez tartozó romos épületek lebontása, 
a földben elhelyezett korábban veszélyes anyagokat tartalmazó tartályokkal együtt.  

2. Kis tornaterem rendbetétele.   
3. A Városi Művelődési Központ villanyhálózatának teljes karbantartása.   
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4. A Városi Művelődési Központ balesetveszélyes elkopott lépcsőinek karbantartása 

(könyvtárhoz ill. a stúdióhoz felvezető lépcsők)  
5. A Könyvtárban a jelenleg teljesen elkopott linóleum cseréje (ahol lehet, laminált 

padlóval)  
6. A Könyvtárban az elromlott és jelenleg használhatatlan WC javítása, ahol szüksé-

ges, a lefolyó csövek cseréjének elvégzése 
7. A Városi Művelődési Központ alsó szintjén még felújítatlan helyiségek rendbetétele  
8. A Városi Művelődési Központban a színházterem színpadának és a világítási rendszer-

nek a felülvizsgálata   
9. Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének karbantartása (az összeállított terv sze-

rint)  
10. Polgármesteri Hivatalban bútorcsere (ahol szükséges)  
11. Utak kátyúzása (ahol szükséges).  
12. Útpadkák igazítása, kövezése (ahol szükséges).  
13. Pusztaszántói út önkormányzati részén vízelvezetés megoldása és kátyúzás  
14. Radnóti u.-tól a Petőfi u.-ig vezető út kövezése  
15. Petőfi u.-ban a bedőlt árkok felújítása, a megsüllyedt burkolati részek kijavítása.  
16. A József Attila u.-ban a csatorna nyomvonala mentén megsüllyedt útfelület javítá-

sa.  
17. A temetőben a felvezető betonút szélének javítása, ahol szükséges, kátyúzása.  
18. A 2-es sz. főút és az Általános Iskola előtti park közötti járda aszfaltozása beton 

szegéllyel és a megfelelő vízelvezetés biztosítása.  
19. A Korányi u.-i játszótér felől a Sas bolt felé vezető gyalogút járdalapokkal történő megol-

dása  
20. A Járóbeteg Szakellátó Központnál a parkolók aszfaltozása, a parkolóba va-

ló behajtó szintbehozása.  
21. A Járóbeteg Szakellátó Központ fűtési rendszerének felülvizsgálata és működő-

képessé tétele.  
22. Labdafogó háló készítése a KRESZ park mellett levő futballpályánál.  
23. Térfigyelő kamerarendszer bővítése. Polgárőrség szervezésében 
24. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület végleges elhelyezésének megoldása.   
25. A Katasztrófavédelmi Őrs második, speciális tűzoltóautójának megfelelő helyiség  

biztosítása.   
26. Polgárőrség részére garázs biztosítása.  
27. Egy új CISZ Ház kialakítási lehetőségének megvizsgálása.  
28. Petőfi utca és a szerviz utca közötti járda felújítása  
29. A volt buszmegálló helyén gyalogátkelőhely kialakítása hivatal kezdeményezze a 

közútkezelőnél, akadálymentesen. 
 
 

II. Előkészítés feladatai 
A Képviselő-testület felkéri Kovács Miklós építészt, Jávorka János képviselőt Bulejka And-
rás bizottsági tagot, hogy az 1., 2., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 24., 25., 
26., 27., 28. sorszámmal jelzett feladatok esetében a felméréseket, az árazatlan és a terve-
zői költségvetést készítsék el. 
 

A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 3., és a 8. sorszámmal 
jelzett feladatok elvégzésére Pásztor Zoltán vállalkozótól, a 6., és a 9. sorszámmal jelzett 
feladatok elvégzésére a Rét-Gáz Kft-től árajánlatot kérjen. 
 
A Képviselő-testület a 19. és 22. sorszámmal jelzett feladatok elvégzését a Városüzemelte-
tési Csoporttól várja, a 7. sorszámmal jelzett feladatot a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatói, és 10. sorszámmal jelzett feladatot jegyzői hatáskörbe utalja.  
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A 21. sorszámmal jelzett feladat előkészítésére, megvalósítására a Rétsági Kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, a 23. sorszámmal jelezett 
feladat lebonyolítására a Rétsági Polgárőr Egyesület elnökét kéri fel.  
 
A 29. feladat megvalósítása érdekében felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a közút-
kezelővel a kapcsolatot felvegye.  

 
Az előkészítő munkák állásáról a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást kér. Az előkészítést 
legkésőbb június 30. napig be kell fejezni.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Mezőfi Zoltán  sk.                                                                   Dr. Varga Tibor sk. 
 alpolgármester                                                                                  jegyző 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (VII.21.) KT. HATÁROZATA 

 
 

I. 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismert a Kovaterv Kft. ajánlatát a város 
több pontján lévő karbantartási lehetőségekről. 
 
A Képviselő-testület a 2015. évi karbantartási feladatok I. ütemében az alábbi feladatok 
végrehatását rendeli el: 
 
(Jelenleg valamennyi feladat felsorolásra került, A és B változattal együtt. A döntést követően 
kerül pontosan megfogalmazásra a határozat e része) 
 

1.) I/1. tervezett építési tevékenység: laktanya romos épületeinek elbontása és területrende-
zés, gyalogos járda és kerítés építés. 
Épület bontások engedélyezési terve és bontás, tereprendezés, kerítésépítés költségve-
tési kiírása: 300.000.- Ft+Áfa 
A tartály kiemelés (2x25 m3) külön környezetvédelmi eljárással lehetséges  

2.) I/2. Kis tornaterem rendbetétele 
„A” variáció nem építési engedély köteles felújítások, várható kivitelezési költség 3-5 mFt. 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 200.000.- Ft+Áfa 
„B” variáció építési engedély köteles bővítés és felújítás, várható kivitelezési költség 20-
25 mFt. 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői munkanemenkénti költségbecslés: 
450.000.- Ft+Áfa 
Kiviteli dokumentáció és tervezői tételes költségvetés kiírás: 1.500.000.- Ft+Áfa 

 
3.) I/4. Könyvtár és vetítő lépcsőházainak felújítása (nem építési engedélyköteles) 

Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 100.000.- Ft+Áfa 
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4.)  Könyvtár padlóburkolat felújítása (nem építési engedélyköteles) 

Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 75.000.- Ft+Áfa 
 

5.) I/11-20, 28. út és járdaburkolatok felújítása (nem építési engedélyköteles) 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 300.000.- Ft+Áfa 

 
6.) I/24,25,26. Tűzoltóság épületének átalakítása 

Építési engedély köteles bővítés és felújítás 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségvetés kiírás: 280.000.- Ft+Áfa 
Statikai kiviteli dokumentáció: 300.000.- Ft+Áfa 

 
7.) I/27. CISZ ház kialakítása 

„A” variáció Templom utcai épület (reprezentatívabb megoldás) 
Az egykori polgárházból átalakított volt egészségügyi épület újabb kori toldalékainak el-
bontása javasolt és a belső térszerkezet részbeni megtartásával kialakíthatóak a terve-
zett funkciók (80-100 fős közösségi terem, kártyaszoba, konyha, vizesblokk, kerthelyiség 
szabadid_s létesítményekkel). Az eredeti tömegében felújított épület visszanyerné az ut-
caképben a szerepét, valóban középületben lehetne „ünnepélyes” otthona a civilszerve-
zeteknek. 
Becsült építési költség: 30-35 mFt. 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségbecslés: 650.000.- Ft+Áfa 
Kiviteli dokumentáció és tervezői költségvetésvetés: 1.650.000.- Ft+Áfa 
 
„B” variáció József A. utcai épület (családiasabb megoldás) 
 
A volt védőnői szolgálat épületének részbeni belső átalakítása és bővítése szükséges a 
funkció fogadásához. Az intimebb környezetben elhelyezkedő ház jelenleg az utca zajá-
tól elzárt telekrészen tovább fejleszthető. A beépítetlen telekrészeken kültéri fedett léte-
sítmények (kerti főző, sütő, pihenő helyek) kialakításával egy nyugodt közösségi hely 
hozható létre. 
Becsült építési költség: 20-25 mFt. 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségbecslés: 650.000.- Ft+Áfa 
Kiviteli dokumentáció és tervezői költségvetésvetés: 1.650.000.- Ft+Áfa 
 
Tervezői ajánlat egy összegben minden feladatra, 
„A”, ha csak felújítjuk a kistornatermet: 3.855.000.- Ft+Áfa 
„B”, ha bővítjük a kistornatermet: 5.605.000.- Ft+Áfa 
 

 
Határidő: 
Felelős: 
 

II. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi karbantartási terv 
feladatai között a 23. sorszáma alatt szereplő „Térfigyelő kamerarendszer bővítése feladatra 
érkezett árajánlatról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Pásztor Zoltán bruttó 4.260.850 Ft-os árajánlatát elfogadja. A Képviselő-
testület a feladat végrehajtásával a Rétsági Polgárőr Egyesületet bízza meg. A feladat végrehaj-
tásához szükséges anyagi fedezetet átadott pénzeszközként biztosítja. A pénzeszköz átadásról 
megállapodást kell kötni.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezetet a Képviselő-testület jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
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A pénzeszközátadás többlet előirányzatát a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja. A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő módosításakor át kell ve-
zetni. 
 
 
Határidő: 2015. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

III. 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi karbantartási terv 
feladatai között a 6. sorszáma alatt szereplő „A Könyvtárban az elromlott és jelenleg használha-
tatlan WC javítása, ahol szükséges, a lefolyó csövek cseréje” feladatra érkezett árajánlat elbírá-
lásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rét-Gáz Kft. bruttó 2.546.105 Ft-os árajánlatát elfogadja.  
 
 
Az előterjesztés mellékletét képező vállalkozói szerződés-tervezetet a Képviselő-testület jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
A felújítás többlet előirányzatát a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2015. július 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

IV. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi karbantartási terv 
feladatai között a 9. sorszáma alatt szereplő „Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének karban-
tartása” feladatra érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rét-Gáz Kft. bruttó 1.271.755 Ft-os árajánlatát elfogadja.  
 
 
Az előterjesztés mellékletét képező vállalkozói szerződés-tervezetet a Képviselő-testület jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
A felújítás többlet előirányzatát a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2015. július 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

V. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi karbantartási terv 
feladatai között a 29. sorszáma alatt szereplő „A volt buszmegálló helyén gyalogátkelőhely ki-
alakítása akadálymentesen” feladatra érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Salgóterv Kft. bruttó 621.500 Ft-os árajánlatát elfogadja.  
 
A tervezői munkákról megállapodást kell kötni az alábbi munkarészek elvégzésére: 

- fénymérés elvégzése, 
- műszaki javaslat kidolgozása, 
- beláthatóság ellenőrzése, 
- jelzőtáblák és felfestés tervezése, 
- szükség esetén járdaszélesítés tervezése, 
- engedélyek, hozzájárulások beszerzése.  

 
A tervezés többlet előirányzatát a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2015. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

VI. 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi karbantartási terv 
feladatai között a 3. sorszáma alatt szereplő „A Városi Művelődési Központ villanyhálózatának 
teljes karbantartása” feladatra érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Pásztor Zoltán bruttó 7.145.846 Ft-os árajánlatát elfogadja.  
 
Az előterjesztés mellékletét képező vállalkozói szerződés-tervezetet a Képviselő-testület jóvá-
hagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
A felújítás többlet előirányzatát a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: szerződés aláírására 2015. július 31., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
                                                                                                Dr. Varga Tibor 
  jegyző 
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1/b. melléklet 
 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  
 

Megbízó:   
   

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester) 

 
Megbízott tervező adatai: 

KOVATERV Építész Iroda Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11. 
(képviselő: Kovács Miklós tervező) 
 

         
A tervezési szerződés egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a továbbiakban, mint 
Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Tervező között a mai napon az alábbi 
feltételekkel jött létre: 
 
1./ A Tervező elkészíti a Rétság város által tervezett, 2015-ben megvalósításra kerülő épület felújítások 
tervdokumentációját. A tervezés az alábbi területekre és terv elemekre terjed ki a hozzájuk tartozó tervezési 
díj részösszegekkel : 
 
I/1. tervezett építési tevékenység: laktanya romos épületeinek elbontása és területrendezés, gyalogos járda 
és kerítés építés. 
Épület bontások engedélyezési terve és bontás, tereprendezés, kerítésépítés költségvetési kiírása: 
    300.000.- Ft+Áfa 
A tartály kiemelés (2x25 m3) külön környezetvédelmi eljárással lehetséges  
 
I/2. Kis tornaterem rendbetétele 
 
„A” variáció nem építési engedély köteles felújítások, várható kivitelezési költség 3-5 mFt. 
 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 200.000.- Ft+Áfa 

 
„B” variáció építési engedély köteles bővítés és felújítás, várható kivitelezési költség 20-25 mFt. 
 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői munkanemenkénti költségbecslés: 450.000.- Ft+Áfa 
Kiviteli dokumentáció és tervezői tételes költségvetés kiírás: 1.500.000.- Ft+Áfa 

 
I/4. Könyvtár és vetítő lépcsőházainak felújítása (nem építési engedélyköteles) 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 100.000.- Ft+Áfa 
 
I/5. Könyvtár padlóburkolat felújítása (nem építési engedélyköteles) 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 75.000.- Ft+Áfa 

 
I/11-20, 28. út és járdaburkolatok felújítása (nem építési engedélyköteles) 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 300.000.- Ft+Áfa 
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I/24,25,26. Tűzoltóság épületének átalakítása 
Építési engedély köteles bővítés és felújítás 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségvetés kiírás: 280.000.- Ft+Áfa 
Statikai kiviteli dokumentáció: 300.000.- Ft+Áfa 
 
I/27. CISZ ház kialakítása 
 

 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségbecslés: 650.000.- Ft+Áfa 
Kiviteli dokumentáció és tervezői költségvetésvetés: 1.650.000.- Ft+Áfa 
 
2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi: 
- a tervezéshez szükséges alapadatokat, információkat  
 
3. / A Tervező a Megbízó által elfogadott műszaki tartalom alapján a vonatkozó műszaki és jogi szabályo-
zás betartása mellett kidolgozza a dokumentációkat az előzetesen egyeztetett helyekre. 
 
4./ A dokumentációk tartalma: engedélyezési és kiviteli műszaki tervek, leírások és közbeszerzésre alkal-
mas költségvetés kiírás.  
 
5./ A dokumentáció példányszáma: 
A dokumentáció 4 példányban készül papír és digitális adathordozón, minden további, a megrendelő kéré-
sére készített példány külön megállapodás szerint. Az eljárási költségek a megbízót terhelik. 
 
6./ A teljesítés módja: a Tervező a dokumentációkat közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő kézbesí-
téssel, az átvétel igazolásával teljesíti. A teljesítés során az egyes részfeladatok teljesítése is lehetséges a 
Megbízóval egyeztetett ütemezés szerint. 
 
7./ A szerződésben foglaltak teljesítési határideje:  
A dokumentációk átadása a szerződés aláírását követően a nem engedélyköteles tevékenységek esetén 
belül 30 napon, az engedélyköteles tevékenységeknél 45 napon belül esedékes. Kiviteli tervdokumentáció 
az engedélyek megszerzése után kerülhet átadásra. 
 
8./ A tervezési díj: 
Egy összegben minden feladatra, 

„A”, ha csak felújítjuk a kistornatermet: 3.855.000.- Ft+Áfa 
„B”, ha bővítjük a kistornatermet: 5.605.000.- Ft+Áfa 

 
A tervezési díj az egyes dokumentációk átadását követően, ill. a részteljesítéseket követően, átutalással 
kerül kifizetésre a Tervező 10404072-40721741 számú bankszámlájára 8 napon belül. 
 
9./ A Megbízó igényére elvégzett minden további feladat, amit a szerződés nem tartalmaz, a szerződő felek 
külön megállapodása szerint kerül kifizetésre. 
 
10./A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely 
szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll. 
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Tervező szellemi alkotásának minősülnek, 
azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, másnak nem engedheti át. 
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11./ A jelen szerződéssel létesített jogviszonyra a Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak. 
A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 
írták alá. 
 
 
Rétság, 2015. …………... 
 
 
……………………………………………                                  ……………………………………………………….
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11 oldal a 17 oldalból 

 
 
 

3. számú melléklet 
 
 
 
Ikt.sz:…………./2015 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a 
Rétsági Polgárőr Egyesület– képviselő: Jávorka János elnök – között a Képviselő-testület által 
biztosított 2015. évi önkormányzati közterület rendjének fenntartására biztosított támogatás 
felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete   …………….) számú hatá-
rozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Polgárőr Egyesület részére 
4.260.850.- Ft  azaz négymillió-kettőszázhatvanezer-nyolcszázötven forint önkormányzati tá-
mogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 031030. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

-       térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztésére  4.260.000.- Ft 
  
  
A támogatás a megállapodás aláírását követően, idénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a közterület rendjének fenntartása támogatására ter-
vezett keret terhére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
64000060-10054512 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
  
4.) 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 
követő 30 napon belül kell elszámolni.  
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső 
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőriz-
heti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) 
előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüg-
gesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

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

• Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott ne-
ve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosság-
ra hozza (www.retsag.hu); 
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• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás fel-
használásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 

Támogató kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és  az információs önren-
delkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közér-
dekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

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

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fi-
zetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

 
8.) 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 értel-
mezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag 
aláírták. 
 
 
  
Rétság, 2015. ………………………. 
  
 
  Hegedűs Ferenc                    ………….…………… 
   polgármester                                      Támogatott   
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
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NYILATKOZAT 
 
 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
A kérelmező neve: …………………………………………………………………………………... 
Természetes személy lakcíme: ……………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: …………………………………………………….………………………... 
Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: …………………………………………………….…………………………… 
Adószáma: ………………………………………………………….…….………………………… 
Képviselőjének neve: ………………………………………………….…………………………... 
Egyéb szervezet esetén székhelye: ……………………………….…………………………….. 
Képviselőjének neve: ……………………………………………….……………………………... 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: ……………………………………………………………… 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a köz-
pénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)  
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

1. nem áll fenn vagy  � 
2. fennáll a ..….. pont alapján � 

- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 
1. nem áll fenn vagy � 
2. fennáll a ..….. pont alapján � 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
………………………………………………………………………………….………………………... 
………………………………………………………………………………….………………………... 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
………………………………………………………………………………….………………………... 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
 
Kelt: ………………………………. 
                                                                     
                                                                                                      ……………………………. 
                                                                                                        Aláírás, cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 
 
 

Kivitelezési SZERZŐDÉS  
 
 
Megbízó:   
  
  
  

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester) 

 
Vállalkozó: 

Rét-Gáz Kft. 
2651 Rétság, Rózsavölgy u. 12. 
(képviselő: Medgyesi Péter ügyvezető igazgató) 
 

         
A kivitelezési szerződés egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a továbbiakban, mint 
Megbízó, másrészről a Rét-Gáz Kft., a továbbiakban, mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltéte-
lekkel jött létre: 
 
1./ A Vállalkozó vis major helyzet elkerülése érdekében karbantartási munkákat végez a Rétság, Rákóczi 
út 20-22. szám alatti épületegyüttes fűtésrendszerén.  A karbantartás az alábbi munkafolyamatokra terjed 
ki: 
-  a kiegyenlítő tartály kicserélése, 
- vízlágyító beépítése, 
-  a rendszer átmosása.  
 
2./ Amennyiben a teljesítés során a Felek által nem rögzített minőségi, illetve műszaki 

tartalmat érintő kérdés merül fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul 
írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően eljárni.  

3/. Többletmunka 
A Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalko-
zói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely 
nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. ( 
Ptk 6:244. §)  
4./ Pótmunka  
A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt munkát is, ha annak elvégzése 
nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. ( Ptk 6:244. §)  
A Vállalkozó a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott átalánydíjon felül a pótmun-
ka ellenértékét – a jelen szerződésben foglaltak szerint - igényelheti, a többletmunka 
ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Megrendelő köteles azonban megtéríteni 
a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a 
szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. (Ptk 6:245.§) 
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5./ Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes Megrendelő szerződéses céljának megfelelő 
teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre. Ezért Vállalkozó – külön díjigény 
nélkül – köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi – jelen szerző-
désben kifejezetten nem említett, vagy a Szerződéses okmányokban nem szereplő, de 
a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez kapcsolódó – tevékenység ellá-
tására. 
6./ Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége, amely kedvezőt-
lenül hat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesí-
tési készségére, illetve képességére.  
7./ Megrendelő a karbantartási munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez 
alkalmas állapotban, legkésőbb a jelen Szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül 
köteles átadni, melynek megtörténtét Szerződő felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. 

8./ Teljesítési véghatáridő: 2015. szeptember 30. 

 
9./ Vállalkozási díj, fizetési feltételek: 
 

a. Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott 
információk alapján a vállalkozói díj kialakításához szükséges lényeges 
információk rendelkezésére álltak árajánlata készítése során. 

b. A vállalkozási átalánydíj magában foglalja a teljesítés prognosztizált időpontjára 
vonatkozóan a közvetlen költségeket, munkadíjat, az összes anyag-, berendezés és 
szállítási költséget, a bér- és a járulékos bérköltségeket, továbbá mindazon 
költséget és díjat, ami a szerződés szerinti feladatok hibamentes, hiánytalan, 
szabályos teljesítéséhez és beüzemeléséhez, a hitelesítéshez szükséges, valamint 
az esetleges szellemi termékek vagyoni értékű jogainak átadásának díját is, ezért 
Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. Az 
átalánydíj fedezetet nyújt a többletmunkákra is az I/2.1. pontban foglaltaknak 
megfelelően.  

c. Megrendelő részére a kivitelezés fedezete saját forrásból rendelkezésre áll. 

d. A Vállalkozási díj a teljesítés időpontjára prognosztizált egyösszegű fix átalány ár, 
mely a szerződés teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható. 

e. A vállalkozási átalánydíj összege összesen: 1.001.382 Ft + áfa, összesen bruttó 
1.271.755 Ft, azaz egymillió-kettőszázhetvenegyezer-hétszázötvenöt forint.  

f. A teljesítést követően a Vállalkozó számla benyújtására jogosult, melyet a 
teljesítésigazolás alapján magyar forintban (HUF) állít ki. 

g. A számlák tartalmára és formájára az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 
 

10./ Szerződő felek képviselete a szerződés teljesítése során: 
 

 Megrendelő jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 
- Név: Hegedűs Ferenc polgármester 
- Levelezési cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
- Telefax-száma: 35/350-712 
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 Vállalkozó jognyilatkozat megtételére jogosult képviselője: 

- Név:   Medgyesi Péter ügyvezető igazgató 
- Telefonszáma:  06 20/972 25 84 

 
 
11./ A Vállalkozó készre jelentése alapján a Megrendelő feladata átvenni a munkát a készre 
jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül.  
 
12./ Vállalkozó köteles a munkavégzésre alkalmas munkaterületet átvenni. 
 
13./ A munkaterület átadás-átvételét követően a Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület 
biztonságos lekerítéséről, lezárásáról. Vállalkozó feladata és felelőssége saját költségére az 
építkezés teljes időtartama alatt biztosítani a munkaterületen, valamint a kivitelezéshez 
kapcsolódó tevékenységei során a vonatkozó vagyon-, munka és tűzvédelmi rendszabályok, 
előírások betartását, betartatását, köteles az ehhez szükséges feltételeket megteremteni, és a 
szükséges biztosítási szerződéseket megkötni. Fentiek elmulasztásából eredő károkért 
Megrendelő felelősséggel nem tartozik. 
 
14./ Vállalkozó köteles a munkát első osztályú minőségben elvégezni, a kivitelezés során a 
hatályos szabványokban és jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagokat 
felhasználni, melyeket a minősítések, műbizonylatok átadásával Megrendelő felé igazol.  
 
15./ Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a szerződés 
kellő időre történő teljesítését veszélyezteti. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a 
Vállalkozó felel. 
 
16./ Vállalkozó köteles a jótállási, valamint a szavatossági felelőssége keretében, saját költségén 
a jótállási, valamint a szavatossági idő alatt felmerülő hibák, hiányosságok kijavítására, 
elhárítására a szükséges intézkedéseket megtenni. A jótállásból, szavatosságból eredő helytállási 
kötelezettséget eredményező okra visszavezethető, életveszélyt, üzemeltetést akadályozó, anyagi 
kárt okozó hibák kijavítását Vállalkozó köteles a Megrendelő értesítésétől számítva azonnal 
megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni. Az egyéb jótállási, valamint szavatossági hibák 
kijavítását Vállalkozó az értesítés kézhezvételétől számított 24 órán belül köteles feltárni és 
kijavítani, amennyiben 24 órán belül a kijavítás befejezése nem lehetséges, úgy a feltárástól 
köteles a javítást megkezdeni és megszakítás nélkül befejezni. A jótállás nem terjed ki a 
vállalkozási szerződésben nem szereplő szakaszokra és munkákra. 
 
17./ Vállalkozó jogosult a megrendelői késedelem esetén a befejezési véghatáridőt a késedelem 
mértékével módosítani. 
 
18./ Vállalkozó mindazok jogszabályon, hatósági határozaton alapuló és annak megfelelő 
előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek tulajdonát, vagy jogait a beruházás 
bármely módon érinti, vagy érintheti, továbbá a Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt 
minden büntetés vagy felelősség alól az előírások, illetve feltételek megszegése esetén. 
 
19./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az általa teljesítésbe bevont állomány a 
szerződéses feltételekben foglalt előírások valamelyikét megsérti, és Megrendelő azt kéri, akkor 
saját költségére megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki. 
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20./ Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladék szakszerű elszállításáról 
és a jogszabályban előírt hulladék nyilvántartás vezetéséről gondoskodni. 
 
21./ A szerződés ajánlattevő hibájára visszavezethető okból történő meghiúsulása 
(Vállalkozónak felróható lehetetlenülés és a teljesítés megtagadása) esetén, vagy amennyiben 
Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbér érvényesíteni, a kötbér mértéke: a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20%-a. 

22./ Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, választott bírósági kikötéssel nem 
élnek. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak 
abban, hogy a szerződésből eredő járásbíróság hatáskörébe tartozó vagyonjogi jogviták elbírálása 
kapcsán alávetik magukat a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességének. Jelen 
bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is. Törvényszéki hatáskörbe tartozó 
vagyonjogi jogviták elbírálása kapcsán Felek a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét kötik 
ki.  

Szerződő felek a (4) négy számozott oldalból álló építési (vállalkozási) szerződést átolvasás és 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag 
cégszerűen aláírták. 

 
 
Kelt: ……………………………..év ………….. hó … napján  
  
 
 
 
 
…………………………… 

 
……………………………… 

             Vállalkozó Megrendelő 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
                                                                        Rétság, 2015. ………………….. 
 
 
      ………………………………….. 
                   pénzügyi ellenjegyző 
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Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Hegedűs Ferenc Polgármester részére 

AJÁNLAT 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 84/2015. (V.22.) számú határozatában meghatározott 
felújítási és karbantartási munkák tervezésére és műszaki ellenőrzésére. 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A KOVATERV KFT. a tárgyi tervezési feladatokat, az alábbi részletezettséggel vállalja: 

 
I/1. tervezett építési tevékenység: laktanya romos épületeinek elbontása és területrendezés, gyalogos járda és 
kerítés építés. 
 
Épület bontások engedélyezési terve és bontás, tereprendezés, kerítésépítés költségvetési kiírása: 
    300.000.- Ft+Áfa 
A tartály kiemelés (2x25 m3) külön környezetvédelmi eljárással lehetséges (jelenleg tájékozódunk a körülményekről) 
 
I/2. Kis tornaterem rendbetétele 
 
„A” variáció nem építési engedély köteles felújítások, várható kivitelezési költség 3-5 mFt. 
 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 200.000.- Ft+Áfa 

 
„B” variáció építési engedély köteles bővítés és felújítás, várható kivitelezési költség 20-25 mFt. 
 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői munkanemenkénti költségbecslés: 450.000.- Ft+Áfa 
Kiviteli dokumentáció és tervezői tételes költségvetés kiírás: 1.500.000.- Ft+Áfa 

 
I/4. Könyvtár és vetítő lépcsőházainak felújítása (nem építési engedélyköteles) 
 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 100.000.- Ft+Áfa 
 
I/5. Könyvtár padlóburkolat felújítása (nem építési engedélyköteles) 
 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 75.000.- Ft+Áfa 

 
I/11-20, 28. út és járdaburkolatok felújítása (nem építési engedélyköteles) 
 
Műszaki leírás és költségvetés kiírás: 300.000.- Ft+Áfa 
 
I/24,25,26. Tűzoltóság épületének átalakítása 
 
Építési engedély köteles bővítés és felújítás 
Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségvetés kiírás: 280.000.- Ft+Áfa 
Statikai kiviteli dokumentáció: 300.000.- Ft+Áfa 
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I/27. CISZ ház kialakítása 
 
„A” variáció Templom utcai épület (reprezentatívabb megoldás) 
 

Az egykori polgárházból átalakított volt egészségügyi épület újabb kori toldalékainak elbontása javasolt és a belső 
térszerkezet részbeni megtartásával kialakíthatóak a tervezett funkciók (80-100 fős közösségi terem, kártyaszoba, 
konyha, vizesblokk, kerthelyiség szabadidős létesítményekkel). Az eredeti tömegében felújított épület 
visszanyerné az utcaképben a szerepét, valóban középületszerűen lehetne „ünnepélyes” otthona a 
civilszervezeteknek. 
Becsült építési költség: 30-35 mFt. 
 

Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségbecslés: 650.000.- Ft+Áfa 
Kiviteli dokumentáció és tervezői költségvetésvetés: 1.650.000.- Ft+Áfa 
 
„B” variáció József A. utcai épület (családiasabb megoldás) 
 

A volt védőnői szolgálat épületének részbeni belső átalakítása és bővítése szükséges a funkció fogadásához. Az 
intimebb környezetben elhelyezkedő ház jelenleg az utca zajától elzárt telekrészen tovább fejleszthető. A 
beépítetlen telekrészeken kültéri fedett létesítmények (kerti főző, sütő, pihenő helyek) kialakításával egy nyugodt 
közösségi hely hozható létre. 
Becsült építési költség: 20-25 mFt. 
 

Építési engedélyezési dokumentáció és tervezői költségbecslés: 650.000.- Ft+Áfa 
Kiviteli dokumentáció és tervezői költségvetésvetés: 1.650.000.- Ft+Áfa 
 
Tervezői ajánlat egy összegben minden feladatra, 

„A”, ha csak felújítjuk a kistornatermet: 3.855.000.- Ft+Áfa 
„B”, ha bővítjük a kistornatermet: 5.605.000.- Ft+Áfa 
 

 
A tervdokumentációk a szükséges példányszámban készülnek papír és digitális adathordozón. 
A nem engedélyköteles tevékenységekre a vállalási határidő a szerződéskötéstől számított 30 nap. 
Az engedélyköteles tevékenységekre a vállalási határidő a szerződéskötéstől számított 45 nap. 
 
A tervezett építési feladatok műszaki ellenőrzését a kivitelezési költség 1,5 %-ért vállaljuk. 
 
Bízva ajánlatunk kedvező elbírálásában, 

Üdvözlettel: 

        
                Kovács Miklós     
                               okl. építészmérnök, ügyvezető  
          
Héhalom, 2015. június 03. 



 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyfelől Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság Rákóczi u 20 
cégjegyzékszáma:............-.................................................................................................................... 
adószáma:  
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: 
mint megrendelő,  

másfelől Pásztor Zoltán  
székhelye: 2645 Nagyoroszi Géza fejedelem út 15. 
adószáma: 64997126-2-32 
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: OTP: 11742094-20176905 
mint vállalkozó, együttesen felek között a következők szerint: 

1. A vállalkozó kötelezi magát, hogy Városi Művelődési Központ és Könyvtár teljes elektromos 
hálózatának karbantartása, munkáit a megrendelő számára elvégzi.  

2. A vállalkozó a szükséges anyagokat e szerződésben meghatározott mennyiségben és minőségben 
beszerzi.  

3. A felek a vállalkozói díjat nettó 5 626 650 ,- Ft + 1 519 196,- Ft Áfa, bruttó 7 145 846,- Ft azaz 
Hétmillió egyszáznegyvenötezer nyolszáznegyvenhat forintban határozzák meg. A vállalkozói díj az 
alábbiakban, csatolt árajánlatban költségtételeket foglalja magában.  

4. A vállalkozó az előkészítést, az eszközök beszerzését a szerződés hatálybalépését követő napon 
megkezdi. Kötelezi magát, hogy 2015. október  31-ig átadja a megrendelőnek. Vállalkozó 
előteljesítésre jogosult. 

5. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a 
szerződés teljesítésére kihatása lehet. 

A megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és esetleges kifogásait, 
észrevételeit az ellenőrzéskor nyomban közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is 
felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem ellenőrizte. 

6. A megrendelő a helyszínre való szállítás, beépítés előtt az elkészített munkát megvizsgálhatja. 
Tiltakozhat a helyszínre való szállítás, beépítés ellen, ha azt oly mértékben hibásnak tartja, hogy az 
rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel 
nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a 
szerelés során keletkezett. 
Résszámla esedékessége: 
A vállalkozó résszámlát nyújthat be 60% teljesítést követően. Felek egyéb tekintetben a résszámla 
esedékességét nem határozzák meg. 

7. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 1 ezrelékének megfelelő 
késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a 
szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 180 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. 



 

 

8. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, 
éves szinten a jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni. 

Jelen szerződés tekintetében a fentiekben nem szabályozott esetekre a polgári törvénykönyv és a 
vállalkozási szerződésekre vonatkozó egyéb érvényes szabályozások vonatkoznak. 
 
Jelen szerződésből eredő esetleges jogviták eldöntésére Felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
illetékességét kötik ki. 

Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik által, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, mindennemű befolyástól mentesen aláírták.  
 

Kelt: Rétság  2015 év július hó 17. napján. 

 
 
 
 
 
.................................................................. .................................................................  
 A Megrendelő képviseletében  a Vállalkozó képviseletében 























































































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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                     Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (Piac udvar Fogadóépület) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közelmúltban megbízást adtunk dr. Gáspár Zoltán ügyvéd úrnak a Piac udvarban lévő foga-
dóépület vízbekötése tárgyában. Ügyvéd úr jelezte, hogy többszöri érdeklődés levélváltás sür-
getés után a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megküldte a közszolgáltatási szerzőst, 
melynek jóváhagyást a Képviselő-testület elé terjesztek. 
 
Az óra gyári száma: 8001626 H-B, 2015. április 17-i állása 00009 m3. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. július 15.  
                                                                                                               
 
                                                                                                             Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 
 
 

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

 
3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
21.§ 

 
 
(2) Kiemelt feladatnak … 

e.) a nyilvános WC megnyitását, 
…. jelöli meg. 
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3. Jogszabályi háttér:  

3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

21.§ (3) h) pontja:  Az  önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvise-
lő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és Könyv-
tár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major 
bizottsággal egyeztetni, 

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (VII.21.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal - a Rétság, Piac udvaron lévő fogadóépület 
vízellátására vonatkozó - közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról készített napirendet.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja és felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. július 22. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                     Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

DÖNTÉS RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁRÓL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékközpont Kft. tájékoztatást küldött, mely szerint 
2015. szeptemberéig tőkepótlást kellene végrehajtania. A tőkehiány keletkezése nem róható fel 
a gazdasági társaságnak. A vállalkozás tárgyalásokat folytatott a Belügyminisztériummal a tő-
kepótlás pályázati lehetőségének tárgyában.  Tájékoztatásuk alapján a Belügyminisztérium nyi-
tott a helyzet kezelésére, mely szerint a vállalkozás nem tud a tőkepótlásra pályázatot benyúj-
tani, csak a társult önkormányzatok számára nyitott ez a lehetőség. 
 
A 610.197 eFt-os tőkehiányból Rétságnak 5.681 eFt-ot kellene átvállalnia. Az Ebr 42 rendszer-
ben lehetőség van pályázatot benyújtani „A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányza-
ti költségvetési támogatására”.  
 
A pályázati felhívást, a részletes kitöltési útmutatót és a kitöltendő űrlapokat az előterjesztéshez 
csatolom. Az igénybejelentő lap részletezve kéri az önkormányzat valamennyi tarozását (vala-
mennyi táblázat nemleges lesz), és az önkormányzat pénzkészlet számlák egyenlegeit. A tá-
mogatás elnyerése meglátásom szerint nem garantálható, pozitív döntés esetén azonban nem 
terhelné a várost a tőkepótlás költsége.  
 
A pályázat első körben szeptember 30-ig, majd e határidőt követően november 30. napjáig 
nyújtható be. A pályázat benyújtásának egyik feltétele a Képviselő-testület döntése a pályázat 
benyújtásáról. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. július 11.  
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (VII.21.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-Kelet Pest és Nógrád 
Megye Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás törzstő-
ke-pótlásának biztosításához rendkívüli támogatási igény benyújtásának lehetőségéről készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az 5.680.853 Ft-os törzstőke igény megfizetésére a 
2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7.pont és a III. 4. 
pontjai alapján rendkívüli támogatási igény benyújtásra kerüljön.   
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a támogatási igény benyújtására. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                     Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

114/2015. (VI.19.) SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület június 19-én döntött arról, hogy hozzájárul, hogy a Reál élelmiszerbolt előtt 
2 db parkolóhely kialakításra kerüljön.  
A parkoló terveztetése miatt Földhivatali egyeztetésre volt szükség. Az egyeztetés során derült 
ki, hogy a rendelkezésre álló térképvázlaton a feltüntetett helyrajzi szám megtévesztő, mivel az 
a területtel szomszédos járda helyrajzi száma. A helyes helyrajzi szám 412/20. 
 
A 114/2015. (VI.19.) Kt. határozat a helyrajzi szám miatt javításra szorul. Jelen határozati javas-
lat a későbbi könnyebb kezelhetőség érdekében tartalmazza a teljes testületi döntést. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. június 13. 
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
 
 

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

 
114/2015. (VI.19.) számú határozata 

 
 

Tárgy: Hozzájárulás kérés parkoló kialakításához 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sass Attila parkoló kialakítására 
vonatkozó kérelmét.  
 
A Képviselő-testület  hozzájárul, hogy a kérelmező,  saját tulajdonú boltja mellett térítésmente-
sen– a kérelemben megjelölt helyen-  az önkormányzati tulajdonú 304/10 hrsz-ú területen saját 
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költségén 2 db parkolóhelyet alakítson ki. A parkolóhely kialakításához szükséges engedélyeket 
a kérelmezőnek kell beszerezni. 
 
Határidő: értesítésre 2015. június 22.  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (VII. 21.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sass Attila parkoló kialakítására 
vonatkozó kérelmét.  
 
A Képviselő-testület  hozzájárul, hogy a kérelmező,  saját tulajdonú boltja mellett térítésmente-
sen– a kérelemben megjelölt helyen-  az önkormányzati tulajdonú 412/20 hrsz-ú területen saját 
költségén 2 db parkolóhelyet alakítson ki. A parkolóhely kialakításához szükséges engedélyeket 
a kérelmezőnek kell beszerezni. 
 
Határidő: értesítésre 2015. július 28. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 
 
Határidő:  
Felelős:  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester   
304/2 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSÁNAK  

LEHETŐSÉGE 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 
1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A város központban a volt ÁFÉSZ ABC előtt található a 304/2 helyrajzi számú ingatlan.  
 
Az ingatlan a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóság tulajdona, mely helyenként 
omladozó, folyamatosan gazos. A műtárgy egész évben rontja a városképet.  A jelenlegi 
tulajdonos határidő kitűzéssel felszólítható a gyommentesítésre, de ez a városkép rontását csak 
időszakosan oldja meg.  
 
Megkerestem a tulajdonost és tájékoztatást kértem arra vonatkozóan, hogyan kerülhetne a 
műtárgy az önkormányzat tulajdonába, megoldva ezzel a romos, gazos állapot végleges 
megszűntetését. A tulajdonba adást csak térítésmentesen tudom elképzelni.  
 
A Közútkezelő tájékoztató levelét az előterjesztéshez csatolom. Amennyiben a Képviselő-testület 
támogatja a térítésmentes átvélt az alábbi teendőink, kötelezettségeink lesznek: 

- szerződés kötés ( először egy keret-megállapodás, szándéknyilatkozat, majd utána a 
végleges szerződés megkötése), 

- tulajdoni lap, térképmásolat (6.250 Ft + 3.000) 
- eljárási díj (27.400 Ft)  
- Földhivatali bejegyzési költség (6.600 Ft). 

 
Jelenleg az első szakasznál tartunk. Az ingatlan jelenleg országos közút minősítésű. A 
Közútkezelő Zrt. elvégzi az ingatlan átminősítését. Az átminősítéshez szükséges az előzetes 
megállapodás, melynek tervezetét az átadó szervezet megküldte. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az ingatlan átvételéről 
dönteni szíveskedjen.  
 
 
Rétság, 2015. július 15. 
 
 
   Hegedűs Ferenc s.k. 
       polgármester 
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2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 

végrehajtása: 
 
3 Jogszabályi háttér: 
 
 
4 Határozati javaslat 
 
 

„A” 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2015. (VII.21.) KT határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 304/2 hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért az ingatlan  térítésmentes tulajdonba vételével. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az előkészítő munkák elvégzésére és az 
előzetes megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: folyamatos.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

„B” 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…./2015. (VII.21.) KT határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 304/2 hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem ért egyet az ingatlan tulajdonba vételével.  
 
Határidő: ---  
Felelős:   --- 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
  
 
                dr. Varga Tibor  
                         jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita jegyző általános helyettese                     

KÉPVISELŐI TISZTELETDÍJ FELAJÁNLÁS 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Varga Dávid képviselő úr felajánlotta a július havi tiszteletdíját a Hunyadi Nyugállományúak 
Klubja részére, az Anna-bál vacsoraköltségeire. 
 
A képviselői felajánlás terhére a támogatottal megállapodást kell kötni. A tiszteltdíj átcsoportosí-
tására a 2015 évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. július 16.  
                                                                                                              Fodor Rita 
                                                                                                    jegyző általános helyettese 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 
21. §  
(3) bekezdés h.) pontaz  önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóvá-
hagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és 
  (4) Civil szerveztek részére  támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az 
államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint  lehet.  
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (VII.21.) KT. HATÁROZATA 

 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Dávid Képviselő Úr tiszte-
letdíj felajánlásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Varga Dávid képviselő július havi tiszteletdíjáról le-
mond, azt a Hunyadi Nyugállományúak Klubja civil szervezet részére, az Anna-bál rendezvény 
vacsoraköltségeinek biztosítása céljára ajánlja fel. 
 
A Képviselő-testület a tiszteletdíj felajánlás miatt az önkormányzati jogalkotás cofog 051211 
tételén a személyi jellegű kiadások előirányzatát 40.000.-Ft-tal, a járulék előirányzatot 10.800.- 
Ft-tal csökkenti, egyidejűleg a Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek programtámo-
gatása előirányzatát 50.800.- Ft-tal emeli. 
 
A 2015. évi költségvetés soron következő módosításakor az előirányzat változás átvezetését 
biztosítani kell. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 50.800.- Ft támogatásra vonatko-
zó, -  az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) önkor-
mányzati rendeleten alapuló -  a határozat mellékletét képező megállapodást a Hunyai Nyugál-
lományúak Klubja civil szervezettel megkösse. 
 
 
Határidő:  2015. augusztus 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc, polgármester 
  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

Dr. Varga Tibor 
Jegyző 
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Ikt.sz:…………./2015 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
  
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a 
Hunyadi Nyugállományúak Klubja civil szervezet – képviselő: Hangyási Jenőné elnök – között 
Varga Dávid képviselő tiszteletdíj felajánlásból biztosított 2015. évi önkormányzati támogatás 
felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……./2015.(………...) szá-
mú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Hunyadi Nyugállományúak 
Klubja részére 50.800.- Ft  azaz ötvenezer-nyolcszáz forint önkormányzati támogatást biztosít. 
A támogatás COFOG szerinti besorolása 084032. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

-       Anna-bál: a vendéglátás költségeire  50.800.- Ft 
    
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett 
keret terhére az egyesület az Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
64000060-10051684 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
  
4.) 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 
követő 30 napon belül kell elszámolni.  
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső 
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőriz-
heti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) 
előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüg-
gesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

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

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

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás fel-
használásával 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 önrendelke-
zési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közér-
dekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 

• a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumen-
tumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapí-
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tó 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 fi-
zetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

 
8.) 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 értel-
mezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag 
aláírták. 
  
Rétság, 2015. ………………………. 
  
 
Hegedűs Ferenc 
  polgármester                                        Támogatott   
 
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
 
 
Határidő:  
Felelős:  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 

A RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET  
2015. évi támogatási megállapodás megkötésének kezdeményezése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 

 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület a június 19-i halasztó döntés után ismételten kéri a 2015. 
évi önkormányzati támogatási kérelmük elbírálását. A kérelmet az előterjesztéshez mellékelem.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. július 17. 
 
 
 
 

Fodor Rita 
jegyző általános helyettese 

 
 
 
 

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

3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
21.§ 

 
 

(3) bekezdés h.) pont az  önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és 

  (4) Civil szerveztek részére  támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az ál-
lamháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint  lehet.  
 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( VII.21.) KT. HATÁROZATA 

  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület 2015. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási célok  
az alábbiak legyenek: 
 

Cél Összeg
Üzemanyag (IFA,. Átemelő szivattyú) 100.000
Gépjárműfecskendő javítási karbantartás, alkat-
rész beszerzés 150 000
Kötelező biztosítás 90.000
Épületüzemeltetési költségek (víz,csatorna, 
energia stb) 200.000
Élelmezés, védőital 80.000
Könyvelői díj 50.000
Gépek, berendezések felszerelések javítása 60.000
Épület karbantartásra, felújítás 200.000
Adminisztrációk költségek (posta, telefon) 50.000
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés 50.000
Egyenruha, felszerelés 50.000
Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési 
anyagok, kellékek)) 60.000
Őrszoba, konyha helyiség bútorzat felszerelé-
sek beszerzése 160.000
Összesen: 1 300 000
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Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 2015. évi tá-
mogatás megállapodását aláírja. 
 
Határidő:  2015. július 24. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
                                                                                                                                   

 
 
 

Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 
                                                                                                               Dr. Varga Tibor 
   Jegyző 
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Ikt.sz:…………./2015 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a 
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között a Képviselő-testület 
által biztosított 2015.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2015.(VII.21.) számú ha-
tározatával a 2015. évi önkormányzati támogatásként a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület ré-
szére 1.300.000 Ft  azaz egymillió-háromszázezer forintot biztosít. A támogatás COFOG szerinti 
besorolása 084032. 
  
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel: 
  

  - Üzemanyag (IFA,. Átemelő szivattyú) 100.000 
  - Gépjárműfecskendő javítási karbantartás, alkatrész  
                beszerzés 150.000 
- Kötelező biztosítás 90.000 
- Épületüzemeltetési költségek (víz, csatorna, energia stb) 200.000 
- Élelmezés, védőital 80.000 
- Könyvelői díj 50.000 
- Gépek, berendezések felszerelések javítása 60.000 
- Épület karbantartásra, felújítás 200.000 
- Adminisztrációk költségek (posta, telefon) 50.000 
- Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés 50.000 
- Egyenruha, felszerelés 50.000 
- Tűzoltóverseny (pálya kialakítás, étkezési anyagok,  
           kellékek)) 60.000 
- Őrszoba, konyha helyiség bútorzat felszerelések  
           beszerzése 160.000 
Összesen: 1.300.00 

 
  
A támogatás két egyenlő részben vehető igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, 
ha Támogatott a támogatás első részével maradéktalanul elszámolt. 
  
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a sportegyesületek támogatására tervezett keret terhére 
az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64000060-10053700 számú 
számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
  
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költ-
ségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, 
támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követő 6 
hónapon belül kell elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően folyósítható. 
 
  
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső 
ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. 
A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírása-
inak. 
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6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüg-
gesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

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

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

• a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasz-
nálásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvános-
ságra 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 dokumentu-
mokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Ok-
irat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség 
esetén a szerződés módosítását kezdeményezni; 

• a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fize-
tendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 

 
 
8.) 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 kizá-
rólagos illetékességét kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmez-
ték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták. 
 
 
  
Rétság, 2015. ………………………. 
  
 
 
  Hegedűs Ferenc                    ………….…………… 
  polgármester                                        Támogatott   
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
 

NYILATKOZAT 
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A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról 
A kérelmező neve: ……………………………………………………………………………... 
Természetes személy lakcíme: …………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………... 
Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………….. 
Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………… 
Adószáma: ……………………………………………………………………………………… 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Egyéb szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………….. 
Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………... 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: …………………………………………………………… 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ……………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpén-
zekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)  
- 6.§ (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség (megfelelő kockába X-et) 

1. nem áll fenn vagy  � 
2. fennáll a ..….. pont alapján � 

- 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség (megfelelő kockába X-et) 
1. nem áll fenn vagy � 
2. fennáll a ..….. pont alapján � 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 
 
 
 
Kelt: ………………………………. 
                                                                        
 
 
 
                                                                              ……………………………. 
                                                                                 Aláírás, cégszerű aláírás 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 

HAVA ISTVÁN EGYEDI KÉRELME 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hava István a Humán Start Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 395/2 hrsz-ú területen (volt egészségház) ideiglenes 
légvezeték átviteléhez hozzájárulni szíveskedjen. Az ideiglenes légvezetékre várhatóan 2016. 
áprilisáig lesz szükség.  
A vállalkozó 2 db oszlopot helyezne el a területen. A vezeték nyomvonalára 2 db tervezet ké-
szült. Az első nyomvonal a volt Tüdőgondozó és az egészségház között helyezkedne el (folya-
matos vonallal jelölve a helyszínrajzon), a másik megkerülné az egészségház épületét. A költ-
ségek a vállalkozást terhelnék.   
A tulajdonosi hozzájárulásban mindenképp indokoltnak tartom kikötni, hogy az oszlopok elhe-
lyezése az esetleges használatot nem akadályozhatják.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. július 17.  
                                                                                                              Fodor Rita 
                                                                                               jegyző általános helyettese 
 
 

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

 
 

3. Jogszabályi háttér:  
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (VII.21.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hava István tulajdonosi hozzájá-
rulás kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy ideiglenesen, 2016. április 30. napig légvezeték kerüljön 
kiépítésre az önkormányzat tulajdonában lévő 395/2 hrsz-ú területen. A légvezeték nyomvonala 
a volt védőnői szolgálat mögött helyezkedhet el. A légvezetéket úgy kell kiépíteni, hogy az nem 
akadályozhatja az ingatlan esetleges használatát.  
 
 
 
Határidő:  2015. július 24. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese                     

LAKTANYA ŐRZÉS ÁTMENETI MEGOLDÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 

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

 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az ÁRGUS-SZEM Kft. kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez átmeneti likviditási gondjai 
alatt a feladatellátás és a dolgozók részére bérfizetés biztosítása tárgyában.  
 
Az átmeneti időben – várhatóan két hónapon keresztül -  a Duplex Magyarország Kft. látná el a 
feladatot A Duplex Kft. vállalási feltételei hasonlóak az ÁRGUS-SZEM Kft. feltételeihez. 
 
Az ÁRGUS-SZEM Kft. kérelmét, jelenleg hatályos szerződését és a Duplex Magyarország Kft. 
szerződés-tervezetét az előterjesztéshez mellékelem. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. július 20.  
                                                                                                              Fodor Rita 
                                                                                                 a jegyző általános helyettese 
 
 

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

„Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 egyöntetű igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza:  
182./2010.(VIII.05.) kt.határozat  
Rétság Város Képviselő-testülete a Kistérségi Egészségfejlesztési Központ 24 órás folyamatos 
őrzésével az Árgus-Szem Biztonsági és Magánnyomozó Kft-t bízza meg 510 Ft/óra őrzési díjjal. 
Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal” 
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3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet 
21. §  
(3) bekezdés h.) pont az  önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóvá-
hagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2015. (VII.21.) KT. HATÁROZATA 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya őrzésének átme-
neti megoldásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az ÁRGUS-SZEM Kft-nek likviditási gondjai vannak, 
ezért a feladatellátás folyamatos biztosítása érdekében a vállalkozással 2010. augusztus 12. 
napon kötött megbízási szerződés pénzügyi teljesítését kettő hónapra, 2015. július 22. naptól 
felfüggeszti.  
Az átmeneti időre 2015. július 22. naptól kettő hónapra a DUPLEX Magyarország Kft-t. (2615 
Csővár, Madách u. 1.) – az ÁRGUS-SZEM Kft. vállalási árával azonos összeggel - bízza meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét ké-
pező Biztonsági-Őrszolgálati szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2015. július 22. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



















 
 
 
                    Előterjesztést készítette és előterjeszti: Jávorka János képviselő 
             
          
                    
 
                                                         ELŐTERJESZTÉS 
 
 
 
 
Javaslat a Rétság kistérségi  Egészségfejlesztő  Központ Egészségügyi  Szolgáltató  
Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaságban a tulajdonosi jogok önkormányzati 
                                           képviselő útján történő biztosításáról                                                                    
 
 
 
Készült a Képviselő-testület 2015. július 21-i ülésére 
                                         
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
legfőbb irányító szerve a tulajdonosok taggyűlése. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Kft. taggyűlésébe a 167/2014.(X.27.) számú határozatával Dr Szájbely Ernő 
képviselő urat delegálta. A taggyűlést az ügyvezető szükség szerint, de legalább évente 
egyszer, a mérleg és a közhasznúsági jelentés elfogadása érdekében, köteles összehívni. 
Önkormányzatunk érdeke ugyanakkor megkívánja, hogy a delegált képviselő ne  kizárólag a 
taggyűlésen, hanem általános felhatalmazással, a két taggyűlés közötti időszakban is segítse 
és kísérje figyelemmel a tulajdonosi érdekek érvényesülését a társaság Alapító Okirata, 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Polgári Törvénykönyv és a Képviselő-testület 
rendelkezései szerint. 
 
Az általános képviselet biztosításával a delegált tag hatékonyabban tudja képviselni a 
tulajdonosi érdekeket, hatékonyabban tudja elősegíteni a Kft. működését, ugyanakkor 
gyakorolni tudja a közvetlen munkáltatói jogokat az ügyvezetés felett. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés e) pontja alapján adjon megbízást Dr. Szájbely Ernő 
képviselő úrnak, hogy a Kft.-ben Rétság Város Önkormányzatát teljes körűen és valamennyi 
ügycsoportra kiterjedően képviselje. Véleményem szerint,  mivel nevezett képviselő kellő 
egészségügyi és pénzügyi ismeretekkel, valamint kellő gyakorlattal rendelkezik, az általános 
megbízás megadásával megfelelően biztosítható az Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek 
hatékony érvényesítése a társaságban. 



 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban a tulajdonosi jogok önkormányzati képviselő útján történő biztosításáról szóló 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés e) pontja alapján 2015. augusztus 1-től a Rétság 
kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-be Rétság 
Város Önkormányzatának teljes körű és minden ügycsoportra kiterjedő kizárólagos 
képviseletével, valamint a két taggyűlés közötti időszakban az ügyvezető igazgató feletti 
munkáltatói jogok gyakorlására Dr. Szájbely Ernő képviselőt bízza meg, mely megbízás 
visszavonásig érvényes. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a változások bejegyzéséhez szükséges jogi lépéseket tegye meg, és a 
jelen határozatról a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa. 
 
 
Határidő:  2015. július 27. 
 
Felelős:     Dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 
Rétság, 2015. július 15.                                                            Jávorka János 
                                                                                                         képviselő 
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