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Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi beszámolója 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület október 21-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztésii 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 101/2013. (IV.26.) KT határozatban és az Együttműködé-
si megállapodásban foglaltak alapján benyújtotta 2020. évi beszámolóját, melyet a Képviselő-
testület elé terjesztek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2021. szeptember 29. 
 
 
 
 
 

 Mezőfi Zoltán  
 polgármester 

 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2013. (IV.26.) számú Kt. Határozata 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel kötendő megállapodás-tervezetekről készített előterjesztést. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés mellékletében szereplő 1. számú tervezetet jóváhagyja. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást 
aláírja.  
 
Határidő: 2013. április 30.,  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20, adószám: 
15735492-2-12, képviseli Mezőfi Zoltán polgármester),  másrészről a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(2651 Rétság, Laktanya út 9., adószám: 18638978-1-12, Cégjegyzékszám: 60.080/1989/32, képviseli Majer 
Krisztián elnök)  között a jövőbeni  együttműködésről. 
 

1. A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület a lehetőségeihez mérten a jövőben is részt kíván venni a vá-
ros területén bekövetkezett esetleges tűz-és káresetek felszámolásában, segítve a hivatásos tűzoltók 
munkáját. 

 
2. Jelen megállapodás tárgya: Rétság Város Önkormányzata által ellátandó helyi közszolgáltatási fel-

adatok ingyenes átvállalása a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről. Felek megállapítják, 
hogy a szerződés tárgyát az alábbiakban felsorolt közfeladatok képezik, melyek ellátását a Rétsági 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület vállalja:             
a./  veszélyes jégcsapok eltávolítása közintézmények tetőszerkezetéről 
b./  nagy esőzések idején a pincehelyiségek, kutak szivattyúzása 
c./  sárral elöntött úttestek mosása, tisztítása 
d./  viharkárok esetén a kidőlt fák,  illetve a veszélyessé vált faágak eltávolítása 
e./  viharban megsérült közintézmények tetőszerkezetének helyreállítása 
f./  nyári kánikula idején az úttestek locsolása, hűtése 
g./  szükség esetén a vízszállítás megoldásában történő segítségnyújtás 
h./  felkérés esetén a különböző városi rendezvények biztosítása 
i./  lakossági felvilágosító munka végzése a különböző tűzesetek, szénmonoxid gáz  
     okozta mérgezések megelőzése érdekében 
j./ évente egy-egy tűzoltó bemutató tartása a rétsági óvodások és iskolások számára 
k./ az ifjúság körében a tűzoltó hagyományok továbbadása, azok ápolása  

 
3. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és fontosnak tartja a Rétsági Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület tevékenységét.  
 

4. Rétság Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elfogadja és köszönettel  nyugtázza az Egyesület 
által a jelen megállapodás 2. pontjában felajánlottakat, és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a  
Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület további működését  a jövőben is segíti, továbbá anyagilag is 
támogatni kívánja a mindenkori költségvetési lehetőségek függvényében. 

 
5. A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület minden év január 31-ig részletes tájékoztatást ad Rétság Vá-

ros Önkormányzat Képviselő-testülete számára az előző évben elvégzett munkájáról, a teljesített fel-
adatokról. 
 

      Rétság, 2013. április 30. 
 
   
     Mezőfi Zoltán polgármester                                                   Majer Krisztián elnök 
     Rétság Város Önkormányzat                                      Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
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3. Jogszabályi háttér 

 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
/2021.(X.21.)KT. HATÁROZATA 

 
 
Tárgy: Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi beszámolója 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűoltó Egyesü-
let 2020. évről készített beszámolójáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2020. évi beszámolóját tudomásul ve-
szi, 2021. évre eredményes munkát kíván. 
 
 
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
  
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

            Jámbor Lajos 
                 jegyző 

 






