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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           

Külön megállapodás utólagos jóváhagyása – Balassagyarmati Tankerületi Központ 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. november 30‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési 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 Duna Ipoly SE kajak-kenu szakosztályának támogatásáról döntött. Az Egyesület 
elnökének kérésére, mely szerint a Rétsági Általános Iskola tornatermének használatáért ne számoljon 
fel a Tankerület bérleti díjat a rétsági sportolók részére, képviselői javaslatra Tankerületvezető Asszony 
megküldte a megállapodástervezetet.  
 
Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgató tájékoztatott arról, hogy külön megállapodást a közvetlenül 
a sportegyesülettel nem tudnak kötni, mivel belső szabályzatuk szerint csak olyan szervezetet támo-
gathatnak, amelyet a Tankerületet is támogatták. Rétság Város Önkormányzata a lépcsőfelújítás költ-
ségeinek átvállalásával jogosulttá vált a tankerületi támogatásra. 
 
A megállapodás aláírása sürgőssé vált, mivel a havi számlák elkészítése esedékes volt. Az indokok 
alapján kérem a megállapodás utólagos jóváhagyását. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. november 17. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 
 

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

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Tanke-
rületi Központtal kötött megállapodás utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Balassagyarmati Tankerületi Központ tankerü-
leti igazgatójának, Nagyné Barna Orsolyának, hogy a Rétság Város Önkormányzata által 
támogatott Duna Ipoly SE kajak-kenu szakosztály részére térítésmentesen biztosítja a 
Rétsági Általános Iskola tornatermének használatát a határozat mellékletét képező meg-
állapodás szerint. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 
 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 
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MEGÁLLAPODÁS 
 
 

 
amely létrejött egyrészről a 
 
Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.  
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester  
törzsszáma: 735496 
adóigazgatási azonosító száma: 15735492-2-12 
bankszámlaszáma: 11741031-1541615-00000000 
KSH statisztikai számjele: 15735296-8411-321-12 
mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 
 
Balassagyarmati Tankerületi Központ     
székhelye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. 
képviseli: Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgató  
adóigazgatási azonosító száma: 15834986-2-12 
bankszámlaszáma: 10037005-00336585-00000000 
ÁHT azonosítója: 361573 
KSH statisztikai számjele: 15834986-8412-312-12 
mint Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi Központ)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 
 

I. Előzmények 
 

1. Felek 2017. november 4-én vagyonkezelési szerződést kötöttek egymással a 2651 
Rétság, Iskola tér 1. 134/36 Hrsz.-on felvett ingatlan vonatkozásában.  
 
2. Felek 2021. július 26-án megállapodást kötöttek egymással a Rétsági Általános Iskola 
járdájának, bejárati lépcsőinek, és a hozzá kapcsolódó rámpáknak a  karbantartása, 
javítása költségviselése tárgyában. Az Önkormányzat a munkálatok elvégeztetéséhez 
hozzájárult akként, hogy bruttó 5.136.603 Ft-ot azaz ötmillió-százharminchatezer-
hatszázhárom forintot működési célú pénzeszközként átadott a Tankerületi Központnak. 

 
3. A Felek a 2. pontban meghatározott felújítási munkálatok költségeinek viselésére 
tekintettel az alábbi megállapodást kötik. 

 
 

II. A megállapodás tárgya 
 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Rétsági Általános Iskola tornatermét a 
Tankerületi Központ a Rétság Város Önkormányzata által támogatott Duna Ipoly SE 
kajak-kenu szakosztálya részére heti 2x 1,5 óra időtartamban 2021. november 2-től 
2022. június 15-ig, az intézmény igazgatójával előre egyeztetett időpontban, 
térítésmentesen rendelkezésre bocsájtja.  
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III. Egyéb rendelkezések 
 
5. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező balassagyarmati székhelyű bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 
6. A megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok 
előírásai az irányadók. 

 
7. Jelen megállapodás 2 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, amelyből 

2 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Tankerületi Központot illeti meg. 
 

8.  Felek a megállapodást együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 
 
Kelt: Rétság, 2021. november 16.                               Kelt: Balassagyarmat, 2021. november 
…. 
 
 
 

………………………………………… 
Önkormányzat 

képviseli 
Mezőfi Zoltán 
polgármester 

……………………………………….. 
Balassagyarmati Tankerületi Központ 

képviseli 
Nagyné Barna Orsolya 

tankerületi központ igazgató 
 
 
pénzügyileg ellenjegyzem:  
Kelt: Rétság, 2021. október ….                         
 

…………………………………………… 
Önkormányzat 
Kosik Roland 

pénzügyi ellenjegyző 

 
 
pénzügyileg ellenjegyzem: 
Kelt: Balassagyarmat, 2021. október ….         
 
…………………………………………… 
Balassagyarmati Tankerületi Központ 

Tóth Melinda 
gazdasági vezető 

 
 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: Rétság, 2021. október ….                         

 
………………………………………. 

Jámbor Lajos 
jegyző 

 
 
Ellenjegyzem: 
Kelt: Balassagyarmat, 2021. október ….         
 

……………………………………….. 
dr. Király Virgília 

jogtanácsos 
 


