
 
1.) 2022. évi adómértékek megállapítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi adómértékek 
megállapításáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület 2022. évben a 11/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelet szerinti  adómértékeken 
nem változtat. 
 
Felelős: --- 
határidő: --- 
 
 
 

2.) 2022. évi földhaszonbér megállapítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló 5 / 2019 (IV.02.) számú önkormányzati rendelet 9.§ (4) bekezdése alapján – 
felülvizsgálta a földhaszonbérleti díjak 2022. évre alkalmazandó mértékét. 
 
A Képviselő-testület a 232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozatban megállapított földhaszonbérleti díjakat 
nem módosítja.  
 
Felelős: ---- 
Határidő: folyamatos 

 
 

3.) Beszámoló a 2021. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés háromnegyedéves  
teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.  
 
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlya az elmúlt háromnegyed évben biztosított volt.  
 
A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a 
költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni.  



 
A Képviselő-testület felkéri Simon Katalin intézményvezetőt, hogy tegyen javaslatot a várhatóan nem 
teljesülő bevételek zárolására. 
 
 
Határidő: folyamatos, majd december 31. 
Felelős:   Mezőfi Zoltán polgármester  
                 
 

 
 

4.) 2021. évi közbeszerzési terv módosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi közbeszerzési terv 
módosításának utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2021. évi módosított közbeszerzési tervet 
utólag jóváhagyja.  
 
 
Határidő: ---. 
Felelős: --- 
 
 
 
 



Rétság Város Önkormányzata 

módosított 2021. évi Közbeszerzési terv 

A közbeszerzés tárgya  
A közbeszerzés 

tervezett 
mennyisége 

A közbeszerzés 
irányadó  

eljárási rendje 

Tervezett eljárás 
fajtája 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja  

I. Árubeszerzés 
1.       

II. Építési beruházás 

1. Bölcsőde építési beruházás 1 Kbt. Harmadik Rész 
(nemzeti rezsim) 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 

szerinti nyílt 
2021. május 2022. április 

2. Rétság város karbantartási 
munkái 1 Kbt. Harmadik Rész 

(nemzeti rezsim) 
Kbt. 115. § (1) 

bekezdés szerinti nyílt 
2021. 

augusztus 
2021. 

december 

3. Rétság, Városi Piac 
fejlesztése 1 Kbt. Harmadik Rész 

(nemzeti rezsim) 

Kbt. 112. § (1) 
bekezdés b) pont 

szerinti nyílt 

2021. 
december 

2022. 
december 

III. Szolgáltatás megrendelés 

1.       

 
Rétság, 2021…….. 

.................................... 
polgármester 
 
 

Záradék: A 2021. évi közbeszerzési tervet Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2021. (XI.30.) számú határozattal hagyta jóvá. 



5.) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
                                             Szociális Bizottság 
  

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázatokat, és a Szociális Bizottság javaslatát figyelembe véve az alábbi 
határozatot hozza:   

BURSA "A"  
Csige Patrik 12.000,- 

Deme Bálint Zoltán 8.000,- 
Dombóvári Péter 15.000,- 

Hoffman Henrik Medárd 12.000,- 
Jakab Tamás 10.000,- 

Kelemen Gréta 15.000,- 
Kerekes Jonatán 8.000,- 

Lontai Máté 10.000,- 
Lőrincz Ákos 8.000,- 
Varga Lilla 15.000,- 

 

Határidők-Bursa –2022-A-Pályázatok: 
 2021. december 6. pályázatok elbírálása 
 2021. december 7. Támogatáskezelő értesítésére 
 2021. december 8. pályázók értesítésére   
 2022. január 31. támogatás első 5 havi összegének kifizetésére  
 2022. augusztus 31. támogatás második 5 havi összegének kifizetésére  
 
Felelős: 
Pekáryné Mindszenti Csilla a Támogatáskezelő, valamint a pályázók értesítésére  
Fodor Rita Mária a kifizetésre     
 

 
6.) 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi belső ellenőrzési 
terv elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2022. évi belső ellenőri tervet jóváhagyja. 
 
 
Határidő: értesítésre 2021. december 31., majd 2022. december 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
 



7.) Kossuth u. 10. szám alatti ingatlan értékesítésére érkezett pályázatok elbírálása (2) 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth u. 10. szám alatt 
lévő ingatlan értékesítésére érkezett pályázat elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja.  
 
A Képviselő-testület a Rétság belterület 200 hrsz-ú, 491 m2-es ingatlant értékesítésre 
kijelöli.  

 
Az ingatlan vételára a hirdetmény szerinti 5.900.000 Ft.  
 
A Képviselő-testület az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést kér Jónás Mihály nyertes 
pályázótól, melyet a december havi ülésén kíván jóváhagyni. 
 

Határidő: 2021. december 3. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
8.) Temetőgondnoki pályázatra érkezett árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
temetőgondnoki feladatok ellátására érkezett árajánlatok elbírálásáról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület ……………………………………………. vállalkozó 
………………………. Ft/év összegű árajánlatát fogadja el. 
 
A Képviselő-testület a ………………………….. Ft előirányzatot a 2022. évi 
költségvetésben biztosítja.   
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Jámbor Lajos jegyzőt a benyújtott szerződés 
további egyeztetésére, pontosítására. 

 
 
Határidő: 2021. december 06. 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 
 

 

 

 

 



9.) B-26 Ingatlanhasznosító Kft. területvásárlási kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
 

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

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a B-26 Ingatlanhasznosító Kft. 
területvásárlási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem zárkózik el a terület értékesítésétől.  
A Képviselő-testület  a vállalkozás képviselőjével történő személyes egyeztetést követően 
dönt. 
 
A Képviselő-testület a 279 hrsz-ú területet fel kívánja értékeltetni a Polgármesteri Hivatal 
munkatársával.  
 
 
Határidő: 2021. december 10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
10.) Adásvételi szerződés jóváhagyása – Gáspár Csaba  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Gáspár 
Csabával kötendő szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
 
A Képviselő-testület a Gáspár Csabával a 356/63 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott 1204 m2 alapterületű kivett „telephely” megjelölésű ingatlanra az 
adás-vételi szerződést a Vis major Munkacsoporttal egyetértésben utólag 
jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: ----- 
Felelős: ------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.) Szakértői megbízási szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya 
területén lévő, bérlési szándékkal érintett ingatlanok igazságügyi értékbecsléséről 
készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület a 2651 Rétság, külterületen kialakítandó 02/15, 02/17, 02/18 és 02/19 
helyrajzi számú ingatlanok esetében a  672.000 Ft-os (AM) árajánlatot elfogadja. A határozat 
mellékletét képező, Balogh Bence igazságügyi szakértővel megkötendő szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Az értékbecslés 672.000 Ft-os díját a 2021. évi tartalék terhére biztosítja. Az 
előirányzat átvezetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 

 
Határidő: 2021. december 09. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

II. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt laktanya 
területén lévő, vételi szándékkal érintett ingatlanok igazságügyi értékbecsléséről 
készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület a 2651 Rétság, belterület 356/41, 356/45 és 356/46 helyrajzi számú  
ingatlanok esetében az 504.000. Ft-os (AM) árajánlatot elfogadja. A határozat mellékletét 
képező, Balogh Bence igazságügyi szakértővel megkötendő szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Az értékbecslés 504.000 Ft-os díját a 2021. évi tartalék terhére biztosítja. Az 
előirányzat átvezetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 

 
Határidő: 2021. december 09. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12.) Bérleti szerződés felmondása (Ipoly-menti REL egyesület) 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XI.30.)  HATÁROZATA 
Bérleti szerződés felmondása 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a az Ipoly-menti REL (Rövid Ellátási Lánc) Egyesülettel 
(szervezet nyilvántartási száma:12-02-0001952, adószám: 18645606-1-12, székhely: 2654 
Romhány, Dió út 2. képviseli: Belinszky Zsolt önállóan), a  Rétság, belterület, 356/44 hrsz. 
alatt felvett, 2164 m2 területű, kivett telephely megnevezésű épületes ingatlan 
bérbeadásával kapcsolatos fejleményekről szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület a bérleti szerződésben az Egyesület által vállalt kötelezettségek 
elmulasztása miatt eláll a további együttműködéstől.  
Megállapítja, hogy az Egyesület, többszöri felszólítás ellenére is, jelentős összegű bérleti díj 
tartozást halmozott fel.(2021.áprilistól- november 30-ig 796.352 Ft összeget) 
Az Ipoly-menti REL Egyesülettel 2020. VII.29.-én megkötött Bérleti szerződést, annak  
 III. fejezet 3. pontja alapján, „Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a 
Szerződéssel kapcsolatos bármely jogcímen tartozik és tartozását az esedékességet követő 
15 napon belül nem rendezi, Bérbeadó jogosult írásbeli fizetési felszólítást küldeni 15 napos 
fizetési határidővel. Amennyiben Bérlő a tartozását a felszólító levélben tűzött 
póthatáridőben nem egyenlíti ki, Bérbeadó élhet az azonnali hatályú felmondási 
jogával.” azonnali hatállyal felmondja. 
 
 
Határidő: 2021.december  01. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

13.) Közterületi kukák kihelyezése, cseréje, pótlása 
Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közterületi kukák 
kihelyezése, cseréje, pótlása című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Jávorka János alpolgármestert és Varga Dávid Géza 
PVB elnököt a köztéri hulladékgyűjők szükségessé vált cseréjére, pótlására vonatkozó 
felmérés elkészítésére. 
 
Határidő: 2021. december 3.  
Felelős: Jávorka János alpolgármester és Varga Dávid Géza PVB elnök 
 
 
 
 
 
 
 
 



14.) Előterjesztés a volt laktanyában lévő fahulladék elszállítására 
Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

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

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a volt laktanyában lévő fahulladék elszállításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanyában lévő fahulladék elszállítására vonatkozó, beérkezett 
árajánlatokból a Dasch-Holz Kft  3.425.000 Ft + Áfa összegű árajánlatát fogadja el. 
  
 A  Dasch-Holz Kft. által mellékelt 3.425.000 Ft +Áfa összegű szerződés tervezetet a 
Képviselő-testület elfogadja. 
 
A Képviselő-testület a volt laktanyában lévő fahulladék elszállítására az elfogadott 
vállalkozási szerződésben szereplő 3.425.000 Ft + Áfa összeget a 2021. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
Az előirányzat átvezetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2021. december 10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

15.) Fakivágási kérelmek 
Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester 
 

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

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fakivágási kérelmekre 
benyújtott előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért és elfogadja a kérelmekben szereplő fakivágási javaslatokat. 
A Képviselő-testület hozzájárul: 
- a Rákóczi út 55. szám melletti egy db ezüstfenyő, 
- a Rákóczi út 53. szám  lépcsőház melletti egy db fenyő, 
- a Nyárfa út és a Mikszáth út kereszteződésében lévő, Mikszáth út 8. szám DNY-i sarka 
  mellett lévő egy db. görbe megdőlt nyírfa,  
- a Nyárfa út 4. szám előtt kettő darab fenyőfa, 
- a Nyárfa út 4. szám mögött négy darab elöregedett tujafa kivágatásához. 
 
A Képviselő-testület elfogadja Bakó Károly erdészeti szakértő …….Ft összegű árajánlatát a 
kivágandó fák szakmai értékelésére. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Börzsöny - Forest Kft. ……. Ft összegű árajánlatát a 
nevezett négy darab fenyőfa, egy darab nyírfa és négy darab tujafa kivágására, helyszínen 
történő ledarálására és elszállítására vonatkozóan.. 
 
A fakivágatás elvégzéséhez szükséges  …… Ft összeget a Képviselő-testület a 2021. évi 
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 



Az előirányzat átvezetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 

 
Határidő:2021…………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
   

16.) DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által megküldött teljesítésigazolás elfogadása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a DMRV, Duna Menti Regionális 
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megküldött teljesítésigazolás elfogadása 
tárgyában készített előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a bruttó 2.005.179 Ft értékű 
teljesítésigazolás aláírására.  
 
A keletkezett kár összegét a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja a Képviselő-
testület.  Az előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot 
kell tenni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert és Varga Dávid Géza PVB 
elnököt, hogy a kárenyhítés érdekében kezdeményezzenek tárgyalást a kárt okozó 
vállalkozással, a Holes-Gép Kft.-vel. 
 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert a vállalkozással történő tárgyalás után 
kialakult javaslat részletes kidolgozására és előterjesztésére. 

 
Határidő: 2022. január 14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
17.) Ajánlat  amalgám- szeparátor  fogászati kezelőegységbe történő beépítésére 

      Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK 
./2021.( ……..)  HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Rétsági Fogorvosi Szolgálat fogászati kezelőegységének  zárt 
tartályos amalgám-szeparátorral történő ellátására vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-
testület a Globdent Kft.( 2600 Vác, Szélső sor 43.) által a C4+ Amalgám szeparátor set kpl. 
beépítésére  vonatkozó 790.000.- Ft + Áfa = 1.003.300.- Ft összegű árajánlatát elfogadja. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az amalgám-szeparátor beépítésére 
vonatkozó szerződést a Globdent Kft.( 2600 Vác, Szélső sor 43.)  képviselőjével aláírja. 
A szükséges pénzügyi fedezetet a 2021. évi költségvetés tartalék kerete terhére biztosítja. 
Az előirányzat átvezetésére a 2021. évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2021.december  10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 



18.) Foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására irányuló szolgáltatási szerződés  
megkötésének engedélyezése 

Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Foglalkozás-
egészségügyi ellátás biztosítására irányuló szolgáltatási szerződés megkötésének 
engedélyezése” tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátására 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dr. Heitler Csongor üzemorvossal a szerződés 
megkötésre kerüljön. 
 
Felhatalmazza valamennyi intézményvezetőt a szerződés megkötésére.  

 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi intézményvezető 

 
 
 

19.) CSGYK intézményvezetői megbízás lejárta, új kinevezéshez szükséges 
döntések meghozatala  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.(XI. 30.)  HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  Család‐és  Gyermekjóléti 
Központ  intézményvezetői  megbízás  lejárta,  új  kinevezéshez  szükséges  döntések 
meghozatala tárgyban készített előterjesztést. 
 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező álláshirdetési anyagot kiegészíti az 
alábbi ponttal: 
 
„A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt-nek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A.§ (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal 
bővített szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa.” 
 
és kéri annak pályázati úton történő meghirdetését. 
 
 

Határidő: 2021. december 1. 
Felelős: Jámbor Lajos jegyző 

II. 



 
I. 

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

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  Család‐és  Gyermekjóléti 
Központ  intézményvezetői  megbízás  lejárta,  új  kinevezéshez  szükséges  döntések 
meghozatala tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a szakmai bizottságba az alábbi tagokat kéri fel: 
 

1.)  Juhász Leventéné 20/489 9629 leventene.juhasz@ijb.emmi.gov.hu    
2.) ………………… 
3.) ………………… 
4.) ………………… 
5.) ………………… 

 
Határidő: kozigallas.hu honlap hirdetménye szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
20.) Év végi juttatás lehetősége 2021. 
Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI. 30.)  HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Év végi juttatás 
lehetősége 2021.” tárgyában készült előterjesztést és azt jóváhagyja az alábbiak szerint: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál és az önkormányzati 
fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői, egészségügyi 
szolgálati jogviszonyban és a MT hatálya alá tartozó főállású dolgozóinál, a Képviselő-
testület tagjainál, valamint a közfoglalkoztatottaknál munkájuk elismeréseként 
 
1 havi bruttó összegnek megfelelő összegben rendkívüli év végi juttatásra biztosít fedezetet  
az alábbi kitételekkel: 

- több jogviszony esetén csak egy, a magasabb összegű vehető figyelembe, 
- minimum 6 hónap munkaviszonnyal kell rendelkezni, 
- évközben belépő dolgozóknál az összeget arányosítani kell, 
- tartós (összesen 4 hetet meghaladó) megbetegedés esetében az összeget arányosítani 

kell, 
- fizetés nélküli szabadság esetén az összeget arányosítani kell. 

 
A munkáltatói jogkör gyakorlója ezeken a kritériumokon belül, és a Képviselő-testület által 
jóváhagyott összegeken belül dönthet a jutalmazás mértékéről. 
 



Intézmény megnevezése fő Bruttó Járulék  Összesen
Intézmény megnevezése

1 Önkormányzat+képv. 16,625 4 727 474 Ft 732 758 Ft 5 460 233 Ft
közfoglalkoztatás 7 472 739 Ft 73 275 Ft 546 014 Ft

2 Polgármesteri Hivatal 12,75 5 338 070 Ft 827 401 Ft 6 165 471 Ft
3 CSGYK 6 2 158 265 Ft 334 531 Ft 2 492 796 Ft
4 VMKK 10 3 243 034 Ft 502 670 Ft 3 745 704 Ft
5 Ovi 14 4 857 135 Ft 752 856 Ft 5 609 991 Ft
Intézmények összesen 20 796 717 Ft 3 223 491 Ft 24 020 209 Ft

Év végi jutalom

 
 
Határidő: 2021.december 8. 
Felelős: valamennyi érintett munkáltató 

 
 
 

21.) Javaslat a komposztálás lakossági támogatására 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a komposztálás 
lakossági támogatásának lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a környezet védelme érdekében támogatja a lakosság 
komposztáló edényekkel történő ellátásának lehetőségét.  
 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert a javaslat részletes 
kidolgozására. 
 
 
Határidő: 2022. január 14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 

22.) Infomix Kft.-vel szerződéskötés jóváhagyása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Infomix Kft.-
vel kötendő, az I. számú Háziorvosi Szolgálat szakmai program használatáról 
szóló szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.  
 



A szakmai program használatának fedezete a 2021. évi költségvetésben 
biztosított. 
 
Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
23.) Garázs bérleti szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2021. (XI.30.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a József Attila utcában 
megüresedett garázs pályázatának elbírálásáról és a bérleti szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja.  A határozat 
mellékletét képező bérleti szerződést 2021. december 1. naptól jóváhagyja. 
 
 
Határidő: 2021. december 01. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 

 
 

Szám:…………….2021. 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 
másrészről: Kővári Éva (2651 Rétság, Korányi u. 1/E II/3.),mint Bérbevevő (a továbbiakban: 
Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel. 
 
1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező Rétság, József A. u. 13. szám alatt lévő 14 m2 alapterületű 
építményt (továbbiakban bérlemény), garázs céljára. 
 
2./ Jelen Bérleti szerződést a Felek 2021. december 1. napjától kezdődően, határozatlan időre, 

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

havi összege 6.937 Ft + áfa (összesen 8.810 Ft.) 



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

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

 
4./ Bérbeadó elektromos közművet szolgáltat. A közműszolgáltatás mérése külön                      

mérővel nem biztosított. A közműdíjat a bérleti díj tartalmazza.  
 
5./ Felek rögzítik, hogy a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.    
 
6./ Bérbevevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles a bérleményt kiürített állapotban, 
rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy 
Bérbeadó csereingatlant nem köteles biztosítani. 
 
7./ Bérbevevő az általa bérelt bérleményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon 

harmadik személy használatába. 
 
8./. A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben: 
8.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 

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

8.2. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés 
az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. 

8.3. ha a Felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. 
 
8.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli 

felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem 
tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha a bérleményt nem rendeltetésszerűen 
használja. 

 
9./ Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben 

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

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

 
10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a 

szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

 
11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-

testülete ……………………számú határozatával hozzájárult.  
 
12./ Mindkét Fél igyekszik e szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, 

vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. 
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a 
Balassagyarmati  Járásbíróság kizárólagos illetékességének. 

 



Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 
alá. 
 
Rétság, 2021. ………………………………… 
 
 
...............................................              ............................................... 
Rétság Város Önkormányzat                          Kővári Éva 
                Bérbeadó                            Bérbevevő                                       
 
 

24.) A Napközi Otthonos Óvoda kérelme párhuzamos foglalkoztatás 
engedélyezésére  2022. évre 

Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2021.11.30. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 
vezetőjének kérelmét és engedélyezi 2022. évre 3 közalkalmazott – 1 pedagógiai 
asszisztens, 1 dajka és 1 óvodapedagógus - státuszában történt változás miatt a 
párhuzamos foglalkoztatásokat. Ennek bérköltségét a 2022.évi költségvetésben kéri 
tervezni. 

 
Határidő: 2022. február 15. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

25.) „Adventi hangolódás a zene és ének jegyében”  
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

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

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését a 2021. november 28-án tartandó Keresztes Nagy Árpád: 
„Adventi hangolódás a zene és ének jegyében” című műsorral kapcsolatban. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést utólag jóváhagyja, 
felhatalmazza Simon Katalint a szerződés aláírására. 
 
Határidő:--- 
Felelős: ---- 

 
 
 
 
 
 
 

 



26.) Szerződéskötés jóváhagyása: Pesti Művész Színház –Csárdáskirálynő- 
produkció 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését a 2021. november 20.-án a Pesti Művész Színház Egyesület. 
Csárdáskirálynő c. két felvonásos operett előadásával  kapcsolatban, azzal egyetért. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést utólag jóváhagyja, 
felhatalmazza Simon Katalint a szerződés aláírására. 
 
Határidő: --- 
Felelős: ---. 
 

27.) Szerződéskötés jóváhagyása MODELLO Módszertani és Képzési Intézettel 
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2021. (XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár előterjesztését a MODELLO Módszertani és Képzési Intézet Kft. által szervezett, 
2021. november hó 18. napjától – 2021. december 10. napjáig tartandó - Vállalkozási 
ismeretek - tanfolyammal kapcsolatban. 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Bérleti szerződést és Együttműködési 
keretszerződést utólag jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződések aláírására. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 

28.) Külön megállapodás utólagos jóváhagyása – Balassagyarmati Tankerületi    
           Központ 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Balassagyarmati Tankerületi Központtal kötött megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Balassagyarmati Tankerületi Központ 
tankerületi 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 megállapodás szerint. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 



29.) Értékbecslés elfogadása Tolmácsi 02/4 (új 02/20 Hrsz) ingatlanra 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közigazgatási  
határrendezési eljárás lefolytatásához szükséges, a tolmácsi 02/4 hrsz-ú ( volt honvédségi 
laktanya) területére vonatkozó, Rétság Város tulajdonában lévő, jelenleg Tolmács 02/20 
hrsz-ú ingatlan értékbecslésére készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület az OTP Jelzálogbank Zrt által meghatározott  várható értéket, 
46. 200. 000 Ft, azaz  negyvenhatmillió-kettőszázezer Ft összegben elfogadja. 
Felkéri Jámbor Lajos jegyzőt, hogy a tárgyi ingatlan törzsvagyonból való kivétére és üzleti 
vagyonba való átsorolására, forgalomképessé tételére, valamint a két érintett fél általi közös 
jogi rendezés elvégzésére vonatkozóan tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
A Képviselő-testület a közigazgatási határrendezési tárgyalásokat a fentiekben meghatározott ingatlan 
értéken kívánja folytatni és az ingatlant ezen az értéken kívánja Tolmács községnek átadni. 

 
Határidő: 2022. január 30 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

30.) Tóth Anna kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2021. (XI.30.) számú határozata 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tóth Anna kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testületnek a több évtizedes domborzati adottságok miatt a már meglévő 
állapotot nem áll módjában módosítani.  
 
Határidő: 2021. december 12. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

31.) Zagyvai Gyuláné kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Zagyvai Gyuláné 
kérelméről készített előterjesztést.  



 
A Képviselő-testület a kért terület bérléséhez elvi hozzájárulását adja. A 
területet fel kell mérni és a rendelkezésre álló pontos adatok alapján kell a 
szerződés-tervezetet előkészíteni. 
 
A szerződés jóváhagyásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
Határidő: 2022. január 14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
 

32.)  Nyugállományú Klubok kérelme 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária 

 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hunyadi János 
Nyugállományúak Klubja és a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub támogatási 
kérelmeiről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a két Klub részére 2021. évre Klubonként 400.000 Ft, azaz 
összesen 800.000 Ft támogatást biztosít a tagok karácsonyi ajándékozására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat 
mellékletét képező megállapodások aláírására. 
 
Határidő: 2021. december 10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 

Ikt.sz:……………../2021 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
………………………………..– képviselő: ………………………… elnök – között a 
Képviselő-testület által biztosított 2021. évi civil szervezetek programtámogatása 
felhasználása tárgyában: 

  
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…………./2021.(XI.30.) számú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási 
kötelezettséggel a ………………………………. részére 400.000 Ft azaz 
négyszázezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti 
besorolása 084031. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

-   tagok részére karácsonyi ajándék vásárlás                   400.000 Ft 



  
  

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 

 
 3.) A támogatást Rétság Város Önkormányzata a civil szervezetek működési támogatása  
kerete terhére az egyesület ………………………………. vezetett ………………………….. 
számú számlájára 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, 2022. január 31. napig 
kell elszámoni.  

 

 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) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása 
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. 2:47. § (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 

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

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

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

 

8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak 
megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 

 



9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

 

11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 

 

 

  
Rétság, 2021. ………………………. 
  
 
 
 
 
 

……………………………….      ………………………………. 
     Mezőfi Zoltán         Támogatott 
     polgármester                                         
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 

……………………………….. 
 pénzügyi ellenjegyző 

 
 
 
 
 

33.) Kereplő Néptánc Egyesület kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kereplő 
Néptánc Egyesület 2021. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az Egyesület 2021. munkáját az alábbi célok és összegek 
vonatkozásában támogatja: 
 



Tiszteletdíjak (nyári rendezvények, kereplős tábor) 251.000 Ft
Népviselet varratás  520.000 Ft
Könyvelési díj  152.000 Ft
Cd, könyv, szakmai anyagok   110.000 Ft
Népdaléneklő verseny (zsűri tiszteletdíja, díjak, torta)  100.000 Ft
András havi rendezvény (kézműves ajándéktárgy, csoki)  227.000 Ft
Férfi oktató díj  ( jún, szept, okt, nov, dec.)   200.000 Ft
Összesen: 1.560.000 Ft

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
A támogatás 1.560.000 Ft-os fedezetét a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
 
Határidő: 2021. december 10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

Ikt.sz:    …………/2021 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
Kereplő Néptánc Egyesület– képviselő: Lengyel László elnök – között a Képviselő-testület 
által biztosított 2021. évi önkormányzati civil szervezetek működési támogatásának 
felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …………../……..) számú 
határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Kereplő Néptánc Egyesület 
részére 1.560.000.- Ft  azaz egymillió-ötszázhatvanezer forint önkormányzati támogatást 
biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084031. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 

 
Tiszteletdíjak (nyári rendezvények, kereplős tábor) 251.000 Ft

Népviselet varratás  520.000 Ft
Könyvelési díj  152.000 Ft
Cd, könyv, szakmai anyagok   110.000 Ft
Népdaléneklő verseny (zsűri tiszteletdíja, díjak, torta)  100.000 Ft
András havi rendezvény (kézműves ajándéktárgy, csoki)   227.000 Ft
Férfi oktató díj  ( jún, szept, okt, nov, dec.)   200.000 Ft
Összesen: 1.560.000 Ft

 

A támogatás a megállapodás aláírását követően vehető igénybe. 
  



3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek programtámogatására tervezett 
keret terhére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet-nél vezetett 64000060-
10058217 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, 2022. január 31-ig 
köteles elszámolni.  
  
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) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása 
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. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 

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

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

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

 

8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak 
megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 

 

9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 



10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 

 

11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 

 

 
  
Rétság, 2021. ………………………. 
  
 
 
 
 
 
 Mezőfi Zoltán                               ………….…………… 
  polgármester                                        Támogatott   
 
 
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 
 

34.) Tájékoztató követelések állományáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
követelésállományáról készített tájékoztatót. A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
A Képviselő-testület a követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől – a 
jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembevétele mellett – továbbra is aktív 
közreműködést és számokban is kimutatható eredményes munkát vár. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 



35.) 1 db temetői konténer bővítéséhez árajánlatok elfogadása és szerződés 
jóvágyása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 1 db konténer 
vásárlásáról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Zrínyi utcai temetőben meglévő 2 db 
konténer mellé egy harmadik kerüljön megvásárlásra.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a DTkH-val kötendő 
közszolgáltatási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A Képviselő-testület az újabb konténer beszerzéséhez szükséges bruttó 
136.915 Ft-ot és a 2021 évi hulladékszállítás 21.438 Ft fedezetét a COFOG-on 
lévő előirányzatok átcsoportosításával biztosítja.  
 
 
Határidő: 2021. december 01. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
 
 

 
36.) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és 

az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi 
ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
37.) Nyilvános WC zárcseréje 

 
 

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

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a nyilvános WC zárcseréjéről 
szóló szóbeli előterjesztést. 
A Képviselő-testület a zárcserét az alábbi indokok alapján rendeli el: 

‐  a  Pritamin  Kft.‐vel  2021.  június  3‐án  azonnali  hatállyal  felmondásra  került  a 
vállalkozási szerződés, 

‐  a Pritamin Kft. a felmondásra a tértivevényes levét átvételét követően sem reagált, 

‐  a munkaterület visszaadásáról Rétság Város Önkormányzatát nem értesítette, 



‐  az épület kulcsait a mai napig nem adta vissza. 

A zárcserét hatósági tanúk előtt végrehajtani. A zárcseréről jegyzőkönyvet kell felvenni, 
továbbá videó - és fényképfelvételeket kell készíteni. 
Az ajtó kinyitását követően dokumentálni kell az épület állapotát. Az esetlegesen nem 
önkormányzati tulajdonú eszközökről fényképfelvétellel alátámasztott leltárt kell készíteni. 
A közműórák állását (víz és elektromos áram) fotódokumentációval kell rögzíteni. 

 

 
38.) Egyebek 

 
 
Zárt ülés 
 
 
 
 

1.) Szociális Bizottsági tag megválasztása 
Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök 

 
 

 
 


