
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
82/2021.(III.31.)  HATÁROZATA 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
az alábbi döntést hozom: 
 
A határozat mellékletét képez ő, a VALDOTERM Kft-vel a Városi M űvelődési Központ és 
Könyvtár t űzvédelmi rendszerének áttervezésére vonatkozó szerz ődést aláírom. 
 
A tervezési munka 650.000 Ft-os díját a 2021. évi k öltségvetés soron következ ő 
módosításakor biztosítom. 
 
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során: 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 7 igen szavazattal támogatták. Nem 
szavazott 1 fő. 
 
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták.  
 

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

 
 

 
Mezőfi Zoltán  

     polgármester 
 
 
 
 
 

Szavazatösszest ő 
 
 

 PVB tagok szavazata         KT tagok 
Tag neve Igen Nem  Nem 

szavazott  
 Tag neve Igen Nem Nem 

szavazott  
Varga Dávid Géza x    Mezőfi Zoltán X   
    Bencsok Péter x    Bakó Mónika x   
Bakó Mónika x    Bencsok Péter x   
Bulejsza Jánosné x    Hegedűs Ferenc x   
Hegedűs Ferenc x    Jávorka János X   
Kramlik Károly x    Dr. Szájbely Ernő X   
Ludányi Ákos   x  Varga Dávid Géza x   
Dr. Szájbely Ernő x    Összes szavazat  7   
Összes szavazat  7  1      
 
 
 
 
 



TERVEZŐI SZERZŐDÉS 
 
 
 
 
 
1.) A szerződő felek:  Egyrészr ől RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  (2651-Rétság, Rákóczi F. 
út 20.) mint Megbízó . Adószáma: 15735492-2-12, képviseletében: Mezőfi Zoltán  -polgármester. 
Másrészről VALDOTERM Kft  (2659-Érsekvadkert, Gépállomás út 26.) továbbiakban, mint Tervező. 
Adószáma: 25019861-1-12. Cégjegyzékszám: 12-09-009000. Képviseletében: Valent József  -
ügyvezető. Mérnöki Kamarai tervezői jogosultság száma: (Gk-12-0127/2021) 
 
2.) A szerződés tárgya:  A Tervező nyomtatott és elektronikus formátumban, a Megbízó  számára 
közreműködik és elkészíti a 2651-Rétság, Rákóczi út 26.  alatt lévő Városi M űvelődési Központ és 
Könyvtár  vízbekötésének felbővítési, belső tűzivíz hálózat átalakításának kiviteli tervdokumentációját. 
A tervező folytatja le a közműegyeztetéseket és a tervengedélyeztetés ügyintézését, kompletten.      
 
3.) A tervez ői díj:  A 2.) pontban szereplő tervezés elfogadott tervezői bruttó/nettó díja: 650.000 Ft, 
azaz Mindösszesen: Hatszázötvenezer/ 00 HU Forint . 
 
4.) Teljesítési határid ő: A 2.) pontban szereplő tervezési feladat teljesítési határideje: 2021. 05. 30. 
 
5.) A tervez ői díj megfizetése:  A 3.) pontban rögzített tervezői díj megfizetése a Megbízó  részéről, a 
hiánytalanul lefolytatott és a Megbízó  részére határidőre átadott dokumentációt követően az 
átadásakor benyújtott teljesítésigazolás és számla alapján, átutalással történik. Átutalás esetén a 
fizetés maximum nyolc napos határidővel a Takarékbank Zrt  -nél vezetett céges folyószámlára 
történik. Számlaszám: 64000015-10110887  
 
6.) Tervezési adatszolgáltatás : Megbízó  a Tervező részére legkésőbb a szerződés aláírásáig (kor) 
átadja az ingatlanok helyszín és alaprajzait. A Megbízó  vállalja, hogy a tervezői munkához szükséges 
további adatokat folyamatosan a Tervező rendelkezésére bocsátja, valamint az esetleges változásról 
értesíti. 
 
7.) Szerzői jogok:  A bekötési tervek módosítása kizárólag a Tervező joga. A Tervező a terveket 
egyszeri felhasználásra, szerződésben rögzített létesítményhez adja át, de fenntartja szerzői, valamint 
a publikáláshoz való jogait. 
 
8.) Egyéb kiegészítés:  Abban az esetben, ha a Megbízó  a szerződéstől eláll, vagy a tervezési 
munkát a Megbízónak  felróható okból szüneteltetni kell, a Tervező jogosult addigi tevékenységének 
ellenértékét a készültségi fok alapján elszámolni. 
 
9.) Nyilatkozatok:  A szerződő felek jelen szerződést akaratukkal mindenben megegyezőnek találták. 
Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. Szerződő felek az e szerződésből fakadó, és békés úton egymás között nem rendezhető, 
vitás kérdéseik eldöntésére alávetik magukat a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékeseinek. 
 
 
 
 
 
Rétság, 2021. március 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________ ______________________
 Megbízó Tervező 


