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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. július 19-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 2017. július 05-i ülésén három vállalkozástól kért árajánlatot a Polgármes-
teri Hivatal fűtéskorszerűsítésére. 
A megadott határidőn belül mindhárom árajánlat beérkezett. 
 

I. Rét-Gáz Kft. Rétság 
Árajánlata 14.360.347 Ft + 3.877.347 Ft áfa (bruttó: 18.237.893 Ft). A vállalkozás 
szerződés-tervezetet csatolt, referenciákat bemutatott. Teljesítési határiőre tett aján-
lata: 2017. szeptember 30. 

II. Balázs és Medgyesi Kft. (Balázs József) Romhány 
Árajánlata 15.778.355 Ft + 4.260.156 Ft áfa (bruttó: 20.038.511 Ft). A vállalkozás 
szerződés-tervezetet nem csatolt, referenciákat bemutatott. Vállalási határideje: 
szerződés aláírását követő 60 nap. 

III. Bach Pál egyéni vállalkozó, Alsópetény 
Árajánlata 15.965.077 Ft + 4.310.571 Ft áfa (bruttó: 20.275.648 Ft). A vállalkozás 
szerződés-tervezetet nem csatolt, referenciákat bemutatott. Vállalási határideje: 
2017. október 15. 

 
Mindhárom árajánlat magasabb összeget tartalmaz, mint a tervezői költségvetés (nettó 
13.679.386 Ft). Az összehasonlítást elvégeztük. A legnagyobb eltérést az árajánlatokban sze-
replő 56. tétel okozza, melynek anyagköltségével a tervező nem számolt, az árajánlatok szerint 
pedig nettó 523.680 Ft, 549.840 Ft, 602.240 Ft szükséges.  

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. július 18.  
                                                                                                          
 

Fodor Rita Mária 
                                                                                              jegyző általános helyettese 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

171/2017.(VII.05.) KT. HATÁROZATA 
 

Tárgya:  A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés kiviteli munkáira árajánlat bekérése 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Fűtés-
korszerűsítés kiviteli munkáira árajánlat bekéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kiviteli munkák elvégzésére árajánlatot kér 
- Rét-Gáz Kft. Rétság, 
- Balázs József Romhány, 
- Bach Pál Alsópetény 
 
vállalkozásoktól. Az árajánlatot a tervek mellékletében lévő árazatlan költségvetés kitöltésével 
kell megküldeni. Az árajánlatnak tartalmaznia kell a megfelelő külső hőmérséklet elérésekor a 
végleges beszabályozás elvégzését és a garanciális idő alatt az esetleges hibaelhárítás 2 órán 
belüli megkezdését, referenciákat.  
Az árajánlatokkal egyidejűleg a Képviselő-testület szerződés-tervezetet is kér. A dokumentációk 
beérkezésének határideje 2017. július 10. 16,00 óra.  
 
Határidő: dokumentációk bekérésére 2017. július 06.,  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( VII…...) KT. HATÁROZATA 
 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal fűtés-
korszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a Rét-Gáz Kft. Rét-Gáz Kft. árajánlatát (14.360.347 Ft + 3.877.347 Ft áfa 
(bruttó: 18.237.893 Ft) fogadja el. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felha-
talmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület a munkák fedezetét a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az 
előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő:  

a.) szerződés kötésre: 2017. július … 
b.) költségvetés módosításra: szöveg szerint 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( VII…...) KT. HATÁROZATA 

 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal fűtés-
korszerűsítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hiánypótlást kér a szerződés-tervezetet be nem nyújtó vállalkozásoktól. Az 
árajánlatok elbírálásáról a szerződésben lévő részletek elbírálását követően dönt. 
 
Határidő: 2017. július … 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. július 19-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! 
 
Rétság nem tartozik a kiemelten hátrányos települések közé, ugyanakkor szociálisan rászorulók 
településünkön is élnek. A belügyminiszter felhívása alapján lehetőség adódott a szociális tüze-
lőanyag támogatás igénylésére, melynek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Igényelhető tüzelőanyag: 

- keménylombos tűzifa, vagy 
- barnakőszén. 

Több éve már következetesen keménylombos tűzifára nyújtottunk be pályázatot. Jelen előkészí-
tés is ezt a lehetőséget tartalmazza.  
 
Az igénylés benyújtására az 5000 fő lakosságszám alatti települések jogosultak. Az igényelhető 
mennyiség az önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2017. ja-
nuár 1-i lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján köz-
pontilag kerül meghatározásra. Rétság keménylombos tűzifa igénylése esetén 182 m2  maxi-
mális támogatásra nyújthat be pályázatot.  
A támogatás mértéke 2017. évben is 14.000 Ft + áfa. 
Az önkormányzatnak vállalnia kell 1.000 Ft/ m3 önrész megfizetését, a hátrányos helyzetűek 
előnyben részesítését, valamint azt, hogy a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem 
kér. Egy háztartásnak maximum 5 m3 tűzifa adható.  
 
A pályázat elbírálása során a döntéshozó egyedi felülvizsgálat alapján dönt. A beérkezett igé-
nyek függvényében nem zárható ki, hogy – a 2014-2016. évhez hasonlóan – 2017. évben is 
csökkentett mennyiséget tudunk majd szétosztani. A miniszteri döntés legkésőbb 2017. szep-
tember 29-ig várható. 
 
A kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeken felül a tűzifa vásárláshoz 
231.140 Ft önrész biztosítása szükséges. A biztosítandó önrész teljes összege – tekintettel ar-
ra, hogy a járulékos költségeket nem ismerjük – jelen pillanatban nem határozható meg.  
 
A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendeletünk szabályozza a 
szociális tűzifa támogatás nyújtásának felétételeit. 
 
A Pályázati felhívást, az igénylés kitöltési segédletét és az előkészített pályázati adatlapot az 
előterjesztéshez mellékelem. 
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A Képviselő-testület célul tűzte ki, hogy 2016. évtől a lehető legkorábban eljuttatja a tüzelőtá-
mogatást a rászorultakhoz. Kérem a képviselő társak állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy 
melyik erdészettől kérjünk árajánlatot a miniszteri döntés megismerését követően. 
 
 
A feltételek be nem tartása minden esetben a támogatás visszafizetését vonja maga után.  

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. július 18. 
 
 
  
                                                                                                               Fodor Rita Mária 
                                                                                                      jegyző általános helyettese 
 
 

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

2014-2016. évben benyújtott pályázat 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
A szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet 

22.§ 

 
   (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló rendeletben foglaltak alapján természetbeni jut-
tatásként egyszeri alkalommal, a rendelet szerint Rétság Város Önkormányzata számára 
megállapított támogatás és az önkormányzat által biztosított saját forrás terhére, kérelem 
benyújtásával, egyedi elbírálás alapján, szociális célú tűzifa támogatást nyújt a szociálisan 
rászorultak részére. 

 
   (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban:  

a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 
%-át, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, és 

c) igénylését az adott tárgyév szeptember 1. és október 31. között nyújtja be. 

  (3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az 
egy főre eső jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.   

  (4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 
a) aktív korúak ellátására, vagy 
b) időskorúak járadékára jogosult, vagy 
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
 

  (5) A támogatást kérőnek a (4) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.  
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  (6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani az erre rend-

szeresített formanyomtatványon. A kérelem mintát az 1. számú függelék tartalmazza.  
 
  (7) A kérelmet el kell utasítani, ha az (1) bekezdés szerinti keretösszeg kimerült, kivéve, ha 

külső forrásból az igény kielégíthető. 
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (VII…...) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylé-
sének lehetőségéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag 
igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 182 m3 keménylombos tűzifa támogatását kéri 
feltüntetni. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló 
15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket vállalja.  
 
A Képviselő-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést nem kér. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására.  
 
A Képviselő-testület az önrész 231.140 Ft-os összegét, valamint a kezelési, raktározási, őrzési, 
szétosztási, kiszállítási költségeket a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
 
Utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés soron következő módo-
sításakor az előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.   
 
A pályázaton nyert szociális tűzifa mennyiségét az Ipoly Erdő Zrt-nél kell megrendelni. 
 
Határidő: igénylés benyújtására 2017. augusztus 25.  
                költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

A Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelme II. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. július 19-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 Bánki Evangélikus Egyházközösség azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy a 
Rétsági Evangélikus Gyülekezet imaházának karbantartási munkáit 500.000 Ft-tal támogatni 
szíveskedjenek. 
 
Indokolásuk szerint külső és belső karbantartási munkák váltak szükségessé. A gyülekezet ke-
vés hívet számlál, aki többségükben nyugdíjasok. A hívek is lehetőségeikhez mérten támogat-
ják a munkákat, de ennek mértéke nem elegendő.  
 
A Képviselő-testület május havi ülésén a kérelmet kiegészítésre visszaadta. A részletes költ-
ségvetés elkészült, az előterjesztéshez csatolom.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 
Rétság, 2017. július 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                     Fodor Rita Mária 
                                                                                                             jegyző általános helyettese 
 
 

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

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

142/2017. (V.26.) számú határozata 
 
 
Tárgya: Bánki Evangélikus Egyházközösség kérése 
 



A Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelme II                                                                       2017.07. 19-i Kt. ülésre 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházkö-
zösség kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit jelenleg nem támogatja.  In-
dokolt műszaki szükségesség és ehhez kapcsolódó részletes költségvetés benyújtása után 
tudja a kérést érdemben elbírálni.  
 
 
Határidő: 2017. június 09. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Hegedűs Ferenc sk. dr. Varga Tibor sk. 

polgármester jegyző 
 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  

 
22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 

h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (VII. 19.) számú határozata 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházkö-
zösség kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit ………… Ft-tal támogatja.  A 
határozat mellékletét támogatási szerződét jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc pol-
gármestert annak aláírására. 
 
 
 
Határidő: 2017. ………………………… 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (V.26.) számú határozata 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki Evangélikus Egyházkö-
zösség kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az evangélikus imaház karbantartási munkáit nem támogatja.   
 
 
Határidő: 2017. ……………………. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
 

 
MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester 
– és a ……………………………….. – képviselő: …………………….. – között (továbbiak-
ban: Támogatott) ………………………. biztosított önkormányzati támogatás felhasználá-
sa tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../……. (…..) 
számú határozatával a 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a 
……………………………. részére ……….. Ft, azaz …………………………. forint önkor-
mányzati támogatást biztosít.  A támogatás szakfeladatrend szerinti besorolása: 
…………………... 
 
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 
 - ………………………………….    ………….. Ft 
- ………………………………….    ………….. Ft 
 
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás a megállapodás alá-
írását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: A támogatás két egyen-
lő részben, az első rész az I. félévben, a második rész a július 1. napot követően vehető 
igénybe. A támogatás második része akkor fizethető ki, ha Támogatott a támogatás  
első részével maradéktalanul elszámolt.  
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3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Támogatottnak az 
…………………………………….  vezetett …………..-……………..-……………. számú 
számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
 
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megje-
lölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás 
összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támo-
gatás kiutalását követő  
Egyszeri támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 30 napon belül kell elszámolni. 
 
Éves tevékenység támogatásnál alkalmazandó szövegrész: 6 hónapon belül kell 
elszámolni. További támogatás az elszámolás lezárását követően folyósítható. 
 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illet-
ve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a hely-
színen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. tör-
vény (Számviteli Törvény) előírásainak. 
 
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormány-
zatnak bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg fo-
lyósítása felfüggesztésre kerül.   
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a 
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, 
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza 
(www.retsag.hu); 
- a Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásá-
val kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hoza-
talát külön törvény közérdekből elrendeli; 
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81.§ (4) bekezdése alapján 
közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 
- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumok-
ban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) be-
következett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szer-
ződés módosítását kezdeményezni; 
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizeten-
dő 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 előírásai-
nak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
Magánszemély támogatott esetében a 8. pont törlendő 
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. 
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Rétság, 2017. ……………………………………… 
 

 
 
Hegedűs Ferenc        …………………….   

                                      polgármester                                                      Támogatott  
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 201.. ……………… …. 
 
 
……………………………………………. 
        pénzügyi ellenjegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 





















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

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

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette és előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz – hivatalból indult eljárás 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. július 19-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 területén időszakosan jegyzői hatáskörben bejárást tartunk. Bejárásaink során 2 db 
olyan fát találtunk, mely szemmel láthatóan is beteg vagy kiszáradt és nem szerepel az elbírá-
lás alatt lévő zöldváros pályázat akcióterületén. 
 
Az Orgona köz 2. és 3. számú épületek között található egy korai juhar. A fát 2015. évben 
szakértő megvizsgálata. A fa kivágását javasolta. Részletes indokolását kolléganőm a kérelem-
ben leírta.  A szakértő vélemény megszületését követően a fa állapota romlott. 
 
A másik fa a Petőfi utcában található, a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú sa-
roképület kerítésének tőszomszédságában, közterületen. Véleményünk szerint diófa lehetett, 
teljesen kiszáradt, tövénél hatalmas gomba nő. A szemle során megállapítottuk, hogy az erő-
sebb szelek gallyakat törnek le a fáról, melyek a Petőfi utca úttestére esve balesetveszélyesek. 
Mivel a fa teljesen kiszáradt, kérjük a szakértői vélemény bekérését mellőzni szíveskedjenek. 
 
Mindkét fa esetében kérjük a tulajdonosi hozzájárulás megadását a fák kivágásához. 
 
A kivágott fákat pótolni szükséges. Korábbi testületi határozat alapján vérszilvafákkal kell a pót-
lást elvégeznünk. Ez a testületi döntés kifogásolásra került legutóbb. Kérem a Képviselő-
testületet, hogy a fák pótlása esetén a fajtára és a helyszínre javaslatot tenni szíveskedjenek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. július 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   dr. Varga Tibor s.k. 
                                                                                                                              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 



Tulajdonosi hozzájárulási kérése fakivágáshoz                                                                      2017. 07.19 -i Kt. ülésre 

2 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VII.19.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulásról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Orgona köz 2. és 3. számú ingatlanok között lévő egy darab beteg korai 
juharfa és a Petőfi utcában található, és a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
saroképület kerítésének tőszomszédságában, közterületen lévő kiszáradt nagyméretű fa kivá-
gásához tulajdonosi hozzájárulását adja.  
 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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