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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

2015. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 14-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 közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján a 6. § (1) bekezdés a)-d) pont-
jában meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket,valamint a 
központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a 33.§ (1) be-
kezdése alapján a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített köz-
beszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre terve-
zett közbeszerzéseikről. 
 
A közbeszerzési terv év közben módosítható, és ha indokolt módosítandó. A Képviselő-testület 
a város 2015. évi karbantartási munkáinak elvégzésére - tekintettel az összeghatárokra - köz-
beszerzési eljárást írt ki. A karbantartási munkák becsült értékét a közbeszerzési tervben is fel 
kell tüntetni. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2015. szeptember 29. 
                                                          
 
                                                                                                  Hegedűs Ferenc 
                                                                                                      polgármester 
 
 
 
 

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

- minden évben elkészült közbeszerzési tervek 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
- 1. pontban felsorolva 
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4. Határozati javaslat 
 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2015. (V.22.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015.évi köz-
beszerzési tervének módosításáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a 2015. évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
Sor-
szám 

Tervezett szolgáltatás megnevezése Közbeszerzés meg-
kezdésének tervezett 

időpontja 

Becsült értéke 
(eFt) 

1 Központi konyha vállalkozásba adása 2015. május 103.412 

2 
2015. évi karbantartási terv szerinti 
nem engedélyköteles épület felújítások 2015. szeptember 16.349 

3 2015. évi karbantartási terv szerinti 
közterületi felújítások 2015. szeptember 40.380 

 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita                        Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (MŰSZAKI TERVEZÉSI MUNKÁRA) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 14-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 2015. július 21-én döntött arról, hogy a volt buszmegálló helyén létesítendő 
gyalogátkelőhely tervezésére érkezett árajánlatot (Salgóterv Kft.) elfogadja. Az árajánlat mellé 
szerződés-tervezet nem került becsatolásra. Feladatul kaptuk, hogy a tervezőtől az alábbi felté-
telek mellett kérjünk szerződés-tervezetet: 
 

- fénymérés elvégzése, 
- műszaki javaslat kidolgozása, 
- beláthatóság ellenőrzése, 
- jelzőtáblák és felfestés tervezése, 
- szükség esetén járdaszélesítés tervezése, 
- engedélyek, hozzájárulások beszerzése.  

 
A vállalkozó a felkérést követően az alábbi munkákat vállalta a jóváhagyott bruttó 499.500 Ft-os 
ár helyett 444.500 Ft-os áron: 
  

- fénymérés elvégzése, hozzá szükséges jegyzőkönyv elkészítése 
- megvilágítás műszaki javaslatának elkészítése arra, hogy gyalogátkelőhely létesül-

hessen, 
- beláthatóság ellenőrzése, 
- esetlegesen hiányzó járdaszélesítés kialakítása, 
- felfestés és közúti jelzőtáblázás terve, 
- közútkezelői hozzájárulás beszerzése, amelyet a terv leszállítása utáni napon kér meg 

a Tervező, 
- közlekedéshatósági engedély beszerzésében közreműködés, 
- költségvetés. 

 
A vállalási ár nem tartalmazza az engedélyezési eljárás és a szükséges tulajdoni lapok és tér-
képmásolat díját.  
 
A szerződés augusztus 13. napon aláírásra került. A szerződés feltételei megfelelnek az elvá-
rásoknak.   
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2015. október 03.  
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

KIVONAT 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2015. július 21. napján megtartott  nyílt  rendkívüli üléséről 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

130/2015. (VII.21.) számú határozata 
 
 
 

Tárgya:  2015. évi karbantartási terv  
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi karbantartási terv 
feladatai között a 29. sorszám alatt szereplő „A volt buszmegálló helyén, a Volán pénztárral 
szemben (a piacra vezető járda díszburkolatának vonalában) gyalogátkelőhely kialakítása aka-
dálymentesen” feladatra érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a Salgóterv Kft. bruttó 499.500 Ft-os árajánlatát elfogadja.  
A tervezői munkákról megállapodást kell kötni az alábbi munkarészek elvégzésére: 

- fénymérés elvégzése, 
- műszaki javaslat kidolgozása, 
- beláthatóság ellenőrzése, 
- jelzőtáblák és felfestés tervezése, 
- szükség esetén járdaszélesítés tervezése, 
- engedélyek, hozzájárulások beszerzése.  

A tervezés többlet előirányzatát a Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: értesítésre 2015. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Hegedűs Ferenc sk.                                                                             Dr. Varga Tibor sk. 
   polgármester                                                                                               jegyző 
 
 
 
A kiadmány hiteles: 
 
 
Lichtenberger Edit  
       jkv.vez. 
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3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  

 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (X.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Salgóterv Kft-vel megkötött, a 
volt buszmegálló közelében akadálymentes gyalogátkelőhely tervezésére kötendő szerződés 
utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tekintettel arra, hogy a szerződés tartalma megfelel a 130/2015. (VII.21.) 
KT. határozatban megfogalmazott feltételeknek, a szerződést utólagosan jóváhagyja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Farkas Eszter    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc                     

Gyalogátkelőhely akadálymentes kialakítása (Salgóterv Kft.) 
Létesítési és fenntartási hozzájárulás 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 14-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 130/2015. (VII. 21.) számú Képviselőtestületi határozat alapján a Salgóterv Kft. elkészí-
tette a 2. sz. főúton a volt buszmegálló helyén a piacra vezető járda díszburkolatának 
meghosszabbításában (szelvényszám: 55+236 kmsz) kialakítandó akadálymentes gyalog-
átkelőhely kijelölésének engedélyezési tervdokumentációját. 
 
Az érintett főút és a kétoldali járdaszakaszok állami tulajdonban, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. vagyonkezelésében állnak. Lantos László (Salgóterv Kft.)  tervező a kezelővel felvette 
a kapcsolatot a közútkezelői nyilatkozat beszerzése érdekében. 
 
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a helyi önkor-
mányzat képviselő-testülete (vagy közgyűlése) gondoskodik a közúti közlekedéssel össze-
függő helyi önkormányzati feladatok ellátásáról, így különösen a gyalogátkelőhelyek 
megvilágításáról a település belterületén, a gyalogos-átkelőhelyhez vezető szilárd 
burkolatú járda … létesítéséről és fenntartásáról. 
 
Fentiek alapján a járdák átalakításához és a gyalogos-átkelőhely kialakításához és a köz-
lekedési hatóságnál lefolytatandó, gyalogátkelőhely kijelölési eljáráshoz – a tervdokumen-
táció ismeretében – a Képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hozzájárulás megadásáról dönteni 
szíveskedjen. 

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

130/2015. (VII. 21.) Kt. határozat – 2015. évi karbantartási tervhez 

3. Jogszabályi háttér:  

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
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4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a volt buszmegálló helyén a 
piacra vezető járda díszburkolatának meghosszabbításában (szelvényszám: 55+236 kmsz) 
kialakítandó akadálymentes gyalogátkelőhely létesítésének tárgyában készült előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Képviselő-testülete  Rétság 2. sz. fkl. úton, a volt buszmegálló helyén a piacra 
vezető járda díszburkolatának meghosszabbításában (55+236 kmsz) – a mellékelten benyúj-
tott, Lantos László (Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft.) által készített MSZ 4115 
munkaszámú tervdokumentációnak megfelelően – akadálymentes gyalogos-átkelőhely kijelö-
lésével egyetért, a kialakításról, továbbá a  kialakítást  követően a gyalogátkelőhely fenntar-
tásáról Rétság Város Önkormányzata gondoskodik. 
 
Határidő értesítésre: 2015. október 22.                                                              
Felelős:   Hegedűs Ferenc  

  
 Rétság, 2015. október 12.    

Hegedűs Ferenc 
polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

                                                                                                               Varga Tibor 
                       jegyző 
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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

vagyonkezelői szerződés megkötésére 
 a képviselő-testület 2015. október 14.-i rendkívüli ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Rétság, Rákóczi út 32. szám alatt lévő Mikszáth 
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolára szóló vagyonkezelési szerződést fel-
mondta. Az intézmény a továbbiakban a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz kerül 2015. július 1-
el, és a vagyonkezelést a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz (továbbiakban 
Centrum) kerülne a szakképzés intézményrendszerének átalakításáról szóló 146/2015. (VI.12.) 
Korm. rendelet alapján.  
 
Mellékelten csatolom az önkormányzat által és a szakképzési centrum által készített megálla-
podás tervezeteket. A Centrum ragaszkodik a saját változatához, az eltéréseket külön jelöltük. 
A két változat között lényegében csak formai eltérés található.  
 
A KLIK szándékairól továbbra sincs ismeretünk. 

 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjen. 

 
Rétság, 2015. október 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                      polgármester 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- csatolva a Klik‐kel kötött megállapodás 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. tv, 

- a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, 
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4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (X.30.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Rákóczi út 32. szám 
alatti ingatlan vagyonkezeléséről szóló előterjesztést és a Centrum/Önkormányzat által elkészí-
tett tervezetet hagyja jóvá. Egyben meghatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

B változat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Rákóczi út 32. szám 
alatti ingatlan vagyonkezeléséről szóló előterjesztést és további tárgyalást tart indokoltnak. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 



VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
(Centrum-tervezet) 

amely létrejött a 

Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
törzsszáma: 735496 
adóigazgatási azonosító száma: 15735492-2-12 
bankszámlaszáma: 11741031-15451615 
statisztikai számjele: 15735492-8411-321-12 
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),  
 
a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52. 
képviseli: Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató helyettes 
adószáma: 15830731-2-42 
mint Ellenjegyző, 
 
 
a Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
székhelye:  3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 
képviseli:Gembiczki Ferenc főigazgató 
adóigazgatási azonosító száma:  15832111-2-12 
ÁHT azonosítója: 354706  statisztikai számjele: 15832111-8532-312-12 
mint Átvevő (a továbbiakban: Centrum)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő 
egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb 
ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési 
intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) 
bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt 
közfeladatok ellátását szolgáló ingatlanvagyon az átvevő szakképzési centrum ingyenes 
vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési 
centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. 
 
Az Sztv. 92. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, 
továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-
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átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó 
vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról”. A Rendelet 1.§ értelmében a KLIK-ből kiválással érintett 
köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési 
szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított. A közfeladat 
átvételére 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a 
szakképzési centrum.  
 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 
Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő 
eszközöket, felszereléseket –, a  Centrum ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 
 
A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a vagyonkezelői jog gyakorlásának 
szabályait az alábbiak szerint állapítják meg. 

A szerződés tárgya 

1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi a a 2651 
Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti vegyes használatú épületet. Az Önkormányzat 
vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi a …………………………… 
(itt lehet mellékletre hivatkozni, abban feltüntetni a vagyonelemeket, ingatlanrész 
használata esetén pl. a „tervrajzon megjelölt helyiségei” fordulat alkalmazható, az 
ingóvagyonnál mindenképpen valamilyen leltárt, kimutatást indokolt csatolni. 
Ingatlan(ok) esetén a vagyonkezelésbe adott hrsz., alapterület meghatározása, stb.)[F1] 

2. A Centrum az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyezteti. 

Felek Jogai és kötelezettségei 

3. A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az 
intézmény(ek) szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott 
feladatok ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az 
Önkormányzat– a Centrum-mal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást 
követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények 
lebonyolítása céljából térítésmentesen használja. 

4. A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és 
módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

5. A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 
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a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 

d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 
meg, valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz 
történő hozzájárulást. 

6.  

A. A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és 
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a 
rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági 
előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal 
mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, 
használni, szedni hasznait.  

B. A Centrum a vagyonkezelésében levő és a közös használatra szolgáló vagyont, a 
központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a 
vagyonkezelési szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a 
vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó 
személytől elvárható gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek 
sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni hasznait. (ingatlanrész 
használata esetén).[F2] 

7. Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak 
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

8. A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről.  

9. A Centrumfelelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

10. A Centrum köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 

11. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja. 
Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke 
természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia 
kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését is. A 
nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített 
adat kivételével - nyilvánosak. 
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12. A Centrum a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.  

13. A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

14. A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.  

15. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést a Centrum köteles viselni. 

16. A Centrum felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 
kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 
érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési 
kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a közvagyon 
használójától elvárható magatartása nem volt felróható. 

17. Az Önkormányzat a Centrum-tól követelheti a vagyonkezelésbe adott 
vagyonrendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a 
Centrum a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat 
felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

18. A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

19. A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján 
jogosult 

a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 
a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,  

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást végezni. 

20. A beruházás, felújítás értékét a Centrum-nak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról 
évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.  

21. A Centrum az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet 
ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot 
írásban tájékoztatni. 

22. A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, köteles azonban az eredeti 
állapotot saját költségén helyreállítani. 

23. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal.  

24. A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat 
ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 
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használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az 
Önkormányzatnak. 

25. Tulajdonosi ellenőrzés 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve a Centrum működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján 
ellenőrzi a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a 
vagyon rendeltetésszerű használatát.  

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 
a) a Centrum használatában álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt irodai és egyéb célú 
helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón 
tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – 
betekinteni, 

c) a Centrum alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

Működési költségek viselésének szabályai 

(ahol közös birtoklás és használat van) 

(a használat arányában, illetve egyéb körülmények figyelembe vételével kell eldönteni, hogy 
az Önkormányzat maradjon vagy a KLIK vagy a Centrum legyen a közüzemi szerződésekben 
a szerződő fél és ennek megfelelően lehet az alábbiakat tartalommal kitölteni. ahol meg lehet 
osztani a szerződéseket, ott a Centrum  önállóan szerződik a szolgáltatóval, ilyenkor ez a 
rész nem kell.) 

26. A Centrum a vagyonkezelésében levő ingatlanvagyon használatával kapcsolatos 
közüzemi díjaknak és az üzemeltetési költségeknek ……………… 
alapterületre/ellátottak számára stb. jutó, arányos részét fizeti Önkormányzat/ KLIK 
részére, amelynek összege: ……………………………………. 

27. A fizetendő költséget évente………….. ig, a közüzemi díjak módosulásának KSH által 
megadott százalékában, Felek kölcsönös egyeztetése után, az Önkormányzat 
korrigálhatja. 

28. Az Önkormányzat a Centrum-ra jutó költséget havonta/negyedévente utólag a 
tárgyhónapot/negyedévet követő hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet a Centrum  
a számla kézhezvételét követő 15 banki napon belül köteles az önkormányzat 
bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A fizetés késedelme esetén, a fizetési 
határnaptól az Önkormányzatot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat illeti meg. [F3] 
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Működési költségek viselésének szabályai 

29. Az ingatlant a Felek az alábbi megosztás szerint használják: 

a.) Földszint 

A földszint összes alapterülete 461,59 m2. Ebből kizárólagosan a Centrum által használt 
terület 280, 46 m2. Kizárólagosan az Önkormányzat által használt terület 114, 19 m2.  

Közös használatú területből az Önkormányzat által is használt területek a következők: 

− 002 számú Közlekedő, területe 49, 71 m2 

− 006 számú Női mosdó, területe 10, 64 m2 

− 007 számú Férfimosdó, területe 6, 59 m2 

Összesen:  66, 94 m2 (50%=33,47 m2) 

A főbejárat bal oldalán lévő 015., 019., 020., számmal jelzett, az oktatás tevékenységéhez 
biztosított közös helyiségekbe az Önkormányzat dolgozóinak – kivétel ügyintézés céljából 
– belépni tilos. 

b.) Emelet 

Az emelet összes alapterülete 480,99 m2. Ebből kizárólagosan a Centrum által használt 
terület 148,7 m2. (Részletes megosztás az 1-es számú melléklet helyiségbeosztása 
alapján:104, 105, 106,107) 

Kizárólagosan az Önkormányzat által használt terület 157,1 m2. (Részletes megosztás az 
1-es számú melléklet helyiségbeosztása alapján: 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118) 

A közös használatú terület 175,19 m2. (Részletes megosztás az 1-es számú melléklet 
helyiségbeosztása alapján: 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113) 

Az emeleti közös használatú területeket kizárólag a Centrum Intézményei vehetik igénybe. 

A részletes megosztás az 1-es számú mellékletben található. 

c.) Tornaterem 

A tornatermi blokk összes alapterülete 73,14 m2. A Tornaterem és a kapcsolódó WC-, 
öltöző-, közlekedőhelyiség 50-50%-ban közös használatú. 

 

 

d.) Alagsor 

Az alagsori részt kizárólag az Önkormányzat használja, ahol közüzemi költségek nem 
merülnek fel. 

 

A földszint, emelet, Tornaterem együttes alapterülete: 

− 461,59 m2 + 480,99m2 + 73,14m2 = 1015,72m2 

 

Az Önkormányzat által kizárólagosan (271,29 m2), valamint a közös használatú terekből 
50%-ban használt számított terület (kizárólagosan használt Önkormányzati terület: 271,29 
m2+földszint 33,47m2+emelet 87,85 m2+tornaterem 36,57 m2) : 429,18 m2.  
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/Megjegyzés: 429,18:1015,72=0,4225 ~42%/ 

A vagyonkezelésben lévő ingatlan használatával kapcsolatos közüzemi díjakat a szolgáltatói 
számlák alapján a Centrum fizeti.  

A helyiségek területarányos használata alapján a közüzemi díjak ~61%-a a Centrumot, 
~39%-a Rétság Város Önkormányzatát terheli.  

Az épület üzemeltetése tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy az épülethez tartozó 
kertgondozás az Önkormányzat feladata. 

A Centrum az Önkormányzatra jutó költségeket negyedévente utólag a negyedévet követő 
hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet az Önkormányzat a számla kézhezvételét követő 15 
banki napon belül köteles a Centrum bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A fizetés 
késedelme esetén, a fizetési határnaptól a Centrum-ot a Ptk. Szerinti késedelmi kamat illeti 
meg. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Centrum a 2651 Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti épület 
rendeltetésszerű használatához szükséges fűtést az önkormányzat alkalmazásában lévő vagy 
megbízásában eljáró szakképzett fűtőszemélyzet útján biztosítja, ennek fejében a Centrum 
vállalja, hogy az Önkormányzatnak havonta 25.400.- Ft összeget fizet, az Önkormányzat 
részéről a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kiállított számla ellenében, annak 
kézhezvételét követő 15 napon belül, banki átutalással. 

Felek tudomásul veszik, hogy az épület üzemeltetésével összefüggő költségek fentiek szerinti 
megosztása és ebből eredő egymással szembeni elszámolási kötelezettség a Centrum 
törvényen alapuló vagyonkezelői joga keletkezésének időpontjától veszi kezdetét[t4]. 

A szerződés megszűnése 

30. A szerződést Felek 2015. július 1-jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés 
megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik. 

31. A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

32. Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az 
Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben 
található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Centrum-ot az 
ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.  

 

33. Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő 
vagyontárgyait a Centrum költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 
raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni.  

34. A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

35. A szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásból 
való törléséről a Centrum köteles gondoskodni. 

Egyéb rendelkezések 

36. A szerződést a Felek egyetértésük esetén írásban jogosultak módosítani vagy 
kiegészíteni.  
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37. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket 
jelölik meg: 

Önkormányzat: Hegedűs Ferenc polgármester, +36-35-550-100 

Centrum: mailto:............................... 

38. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a pertárgy értékétől függően a…………….. Járásbíróság, illetőleg a 
…………………Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

39. A szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók. 

 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

Jelen szerződés … számozott oldalból áll és … eredeti példányban készült, amelyből … 
példány Átvevőt, … példány az Ellenjegyzőt és … példány Átadót illeti meg. 

Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. 



9 

Kelt: Budapest, 2015……… 

  A Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ellenjegyzem: 

……………………………………………
Palotás József 

főigazgatói jogkörben eljáró  
főigazgató helyettes 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal 

Ellenjegyző 
 
 
 

………………………………………..  ………………………………………… 

                 pénzügyi ellenjegyző    jogi ellenjegyző 

                                                                  ......

Rétság Város Önkormányzat 

képviseli: Hegedűs Ferenc 

Polgármester 

 

........................................................................  

Centrum 

képviseli: Gembiczki Ferenc 

Főigazgató  

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem:  

 

 

........................................................................

Önkormányzat 

Dr. Varga Tibor  

jegyző 
 

                                                      

pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

 

 

…………………………………………… 

 Centrum 
 

  
jogilag ellenjegyzem: 
 
 

……………………………… 
  
 



VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 
(Önkormányzat-tervezet) 

amely létrejött egyrészről a 

Rétság Város Önkormányzata 
székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
törzsszáma: 735496 
adóigazgatási azonosító száma: 15735492-2-12 
bankszámlaszáma: 11741031-15451615 
statisztikai számjele: 15735492-8411-321-12 
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),  
 
 
a fenntartó Nemzetgazdasági Minisztérium nevében és képviseletében eljáró Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
székhelye: 1085 Budapest, Baross u. 52. 
képviseli: Palotás József főigazgatói jogkörben eljáró főigazgató helyettes 
adószáma: 15830731-2-42 
mint Ellenjegyző, 
 
 
a Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
székhelye:  3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 
képviseli:Gembiczki Ferenc főigazgató 
adóigazgatási azonosító száma:  15832111-2-12 
ÁHT azonosítója: 354706  statisztikai számjele: 15832111-8532-312-12 
mint Átvevő (a továbbiakban: Centrum)  

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

ELŐZMÉNYEK 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő 
egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb 
ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési 
intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre. 
 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92/B. § (4) 
bekezdése értelmében a szakképzési centrumok által 2015. július 1-jével átvenni rendelt 
közfeladatok ellátását szolgáló ingatlanvagyon az átvevő szakképzési centrum ingyenes 
vagyonkezelésébe kerül a közfeladat átvételének időpontjától a közfeladat szakképzési 
centrum részéről történő ellátásának az adott ingatlanban történő megszűnésének időpontjáig. 
 
Az Sztv. 92. § (5) bekezdése alapján az ingatlan-vagyonkezelés részletes szabályairól, 
továbbá a térségi integrált szakképző központ feladatellátását biztosító ingóvagyon átadás-
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átvételéről 2015. január 1-jei állapot szerint a szakképzési centrum és az ingatlan, illetve ingó 
vagyon tulajdonosa legkésőbb 2015. október 31-ig megállapodást kell, hogy kössön. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) 
bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a 
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési 
alapfeladatok ellátásáról” az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt 
vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények (a 
továbbiakban: intézmény) fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2015. július 
01-jei hatállyal jelölte ki. 

Az Nkt. 76.§ (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 
Önkormányzat tulajdonában levő, az intézmény(ek) feladatainak ellátását szolgáló 
ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézmény(ek)ben levő 
eszközöket, felszereléseket –, a  ingyenes vagyonkezelésébe kerül. 
A Felek a Korm. rendelet 5. § (2) alapján 2015. ………………..-án átadás-átvételi 
megállapodást kötöttek, amelyben meghatározták a Centrum ingyenes vagyonkezelésébe 
kerülő ingó és ingatlan vagyonelemek körét. 
 
A fentiekre tekintettel a Felek a jelen szerződéssel a  

A szerződés tárgya 

1. Az Önkormányzat vagyonkezelésbe adja, a Centrum vagyonkezelésbe veszi a 2651 
Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti vegyes használatú épületet.  

Felek Jogai és kötelezettségei 

2. A Centrum vagyonkezelésében levő ingatlant a Pedagógiai Programban, az intézmény(ek) 
szervezeti és működési szabályzatában, házirendjében meghatározott feladatok 
ellátásának zavarása nélkül, az ott meghatározott tanítási időn kívül, az 
Önkormányzat– a Centrum-mal legalább 15 nappal korábban történt megállapodást 
követően – önkormányzati, egyéb helyi közösségi, kulturális rendezvények 
lebonyolítása céljából térítésmentesen használja. 

3. A Centrum biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi, 
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és 
módon, a Centrum által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.  

4. A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény 
szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy 

a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a 
helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

b) a vagyont biztosítékul nem adhatja, 

c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
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d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem terhelheti 
meg, valamint 

e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi 
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és 
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az 
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított 
használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból alapított szolgalomhoz 
történő hozzájárulást. 

5. A Centrum a vagyonkezelésében levő vagyont a központi berendezésekkel és 
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a rendes 
gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások 
betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal mások 
jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni 
hasznait.  

6. Amennyiben a Centrum a vagyonkezelésében levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, 
a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

7. A Centrum viseli a vagyonkezelésében levő vagyonnal összefüggő költségeket, 
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. A Centrum vállalja, hogy 
2015. szeptember. naptól a vagyonkezelésben lévő Rákóczi u. 32. szám alatti 
ingatlanra az épület- és felelősség biztosítási szerződést megköti. A Centrum 2015. 
szeptember napig gondoskodik a közüzemi mérőórák (gáz, elektromos áram, víz), 
valamint az ezekhez kapcsolódó közüzemi szerződések átírásáról. A szerződések 
átírásáig a Centrum vállalja, hogy a Városi Önkormányzat számlája alapján 2015. 
szeptember  napja után keletkezett költségeket megtéríti.  

Amennyiben a jelen szerződés aláírását követően az Önkormányzat nevére szóló 
száma érkezik vállalja, hogy a számlát kifizeti és azt tovább számlázza a Centrum felé, 
aki a számla ellenértékét 8 napon belül megtéríti az Önkormányzatnak. 

Az Önkormányzat nevére szóló számlát a Centrum közvetlenül nem fizeti ki. 

8. A Centrumfelelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és 
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak 
betartásáért és betartatásáért. 

9. A Centrum köteles teljesíteni a vagyonkezelésében levő vagyonnal kapcsolatban a 
jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási, 
adatszolgáltatási, és elszámolási kötelezettséget. 

10. A vagyonkezelésbe átvett vagyont külön átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át, 
annak értékét és változásait a Centrum nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet 
tekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem 
állapítható meg. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése 
szerinti közfeladat megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat 
védelméről szóló törvény szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak. 

11. A Centrum a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a változás 
bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az Önkormányzatnak.  

12. A Centrum köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
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akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza.  

13. A Centrum köteles tűrni, hogy az Önkormányzat a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye.  

14. Az értesítés elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve 
költségnövekedést a Centrum köteles viselni. 

15. A Centrum felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes 
használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán keletkezett hibák 
kijavítása, károk megtérítése a Centrum kötelezettsége függetlenül attól, hogy a 
bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, az intézmény tanulói vagy az 
érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a Centrum-
ot kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a 
közvagyon használójától általában elvárható. 

16. Az Önkormányzat a Centrum-tól követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyonrendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Centrum a rendeltetés-, 
illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább 
folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet. 

17. A Centrum gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának 
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési 
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról. 

18. A Centrum a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult 

a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy 
a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,  

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, 
felújítást végezni. 

19. A beruházás, felújítás értékét a Centrum-nak bizonylatokkal kell igazolnia és azokról 
évente írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak.  

20. A Centrum az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot építhet ki 
emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az Önkormányzatot írásban 
tájékoztatni. 

21. A Centrum jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések felett 
szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját tulajdonaként 
elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

22. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő, a Centrum tulajdonát képező vagyontárgyakért 
felelősséget nem vállal.  

23. A Centrum az Önkormányzat által a vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat 
ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű 
használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az 
Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A Centrum a 
rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az 
egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az 
Önkormányzatnak. 
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24. Tulajdonosi ellenőrzés: 

Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelő-oktató 
munka, illetve a Centrum működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés alapján a 
vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon 
rendeltetésszerű használatát ellenőrzi.  

Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult 

a) a Centrum használatában álló ingatlan területére, illetve a Centrum által használt 
irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott tartózkodni, 

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 

c) a Centrum alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt kérni, 

d) az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 

Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Centrumot, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

Működési költségek viselésének szabályai 

25. Az ingatlant a Felek az alábbi megosztás szerint használják: 

a.) Földszint 
A földszint összes alapterülete 461,59 m2. Ebből kizárólagosan a Centrum által használt 
terület 280, 46 m2. Kizárólagosan az Önkormányzat által használt terület 114, 19 m2.  

Közös használatú területből az Önkormányzat által is használt területek a következők: 

− 002 számú Közlekedő, területe 49, 71 m2 

− 006 számú Női mosdó, területe 10, 64 m2 

− 007 számú Férfimosdó, területe 6, 59 m2 

Összesen:  66, 94 m2 (50%=33,47 m2) 

A főbejárat bal oldalán lévő 015., 019., 020., számmal jelzett, az oktatás tevékenységéhez 
biztosított közös helyiségekbe az Önkormányzat dolgozóinak – kivétel ügyintézés céljából 
– belépni tilos. 

b.) Emelet 

Az emelet összes alapterülete 480,99 m2. Ebből kizárólagosan a Centrum által használt 
terület 148,7 m2. (Részletes megosztás az 1-es számú melléklet helyiségbeosztása 
alapján:104, 105, 106,107) 

Kizárólagosan az Önkormányzat által használt terület 157,1 m2. (Részletes megosztás az 
1-es számú melléklet helyiségbeosztása alapján: 107, 108, 109, 115, 116, 117, 118) 

A közös használatú terület 175,19 m2. (Részletes megosztás az 1-es számú melléklet 
helyiségbeosztása alapján: 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113) 

Az emeleti közös használatú területeket kizárólag a Centrum Intézményei vehetik 
igénybe. 

A részletes megosztás az 1-es számú mellékletben található. 



6 

c.) Tornaterem 
A tornatermi blokk összes alapterülete 73,14 m2. A Tornaterem és a kapcsolódó WC-, 
öltöző-, közlekedőhelyiség 50-50%-ban közös használatú. 

 

 

d.) Alagsor 
Az alagsori részt kizárólag az Önkormányzat használja, ahol közüzemi költségek nem 
merülnek fel. 

 

A földszint, emelet, Tornaterem együttes alapterülete: 

− 461,59 m2 + 480,99m2 + 73,14m2 = 1015,72m2 

 

Az Önkormányzat által kizárólagosan (271,29 m2), valamint a közös használatú terekből 
50%-ban használt számított terület (kizárólagosan használt Önkormányzati terület: 271,29 
m2+földszint 33,47m2+emelet 87,85 m2+tornaterem 36,57 m2) : 429,18 m2.  

/Megjegyzés: 429,18:1015,72=0,4225 ~42%/ 

A vagyonkezelésben lévő ingatlan használatával kapcsolatos közüzemi díjakat a szolgáltatói 
számlák alapján a Centrum fizeti.  

A helyiségek területarányos használata alapján a közüzemi díjak ~61%-a a Centrumot, ~39%-
a Rétság Város Önkormányzatát terheli.  

Az épület üzemeltetése tekintetében a Felek megállapodnak abban, hogy az épülethez tartozó 
kertgondozás az Önkormányzat feladata. 

A Centrum az Önkormányzatra jutó költségeket negyedévente utólag a negyedévet követő 
hónap ötödik napjáig számlázza, amelyet az Önkormányzat a számla kézhezvételét követő 15 
banki napon belül köteles a Centrum bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A fizetés 
késedelme esetén, a fizetési határnaptól a Centrum-ot a Ptk. Szerinti késedelmi kamat illeti 
meg. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Centrum a 2651 Rétság, Rákóczi u. 32. szám alatti épület 
rendeltetésszerű használatához szükséges fűtést az önkormányzat alkalmazásában lévő vagy 
megbízásában eljáró szakképzett fűtőszemélyzet útján biztosítja, ennek fejében a Centrum 
vállalja, hogy az Önkormányzatnak havonta 25.400.- Ft összeget fizet, az Önkormányzat 
részéről a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kiállított számla ellenében, annak 
kézhezvételét követő 15 napon belül, banki átutalással. 

Felek tudomásul veszik, hogy az épület üzemeltetésével összefüggő költségek fentiek szerinti 
megosztása és ebből eredő egymással szembeni elszámolási kötelezettség a Centrum 
törvényen alapuló vagyonkezelői joga keletkezésének időpontjától veszi kezdetét. 

A szerződés megszűnése 

26. A szerződést Felek 2015. szeptember -jétől határozatlan időtartamra kötik. A szerződés 
megszűnik, ha az állami köznevelési feladat ellátása a körülírt ingatlanban megszűnik. 
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27. A Centrum a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától számított 20 
napon belül köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.  

28. Amennyiben a Centrum az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, az Önkormányzat 
jogosult a helyiségeket birtokba venni, a Centrumnak a helyiségekben található 
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Centrum-ot az ingóságok 8 
napon belüli elszállítására írásban felszólítani.  

29. Amennyiben a Centrum az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja el 
ingóságait, az Önkormányzat jogosult a Centrumnak az ingatlanban lévő 
vagyontárgyait a Centrum költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen történő 
raktározásáról a Centrum költségén gondoskodni.  

30. A szerződés megszűnése esetén a Centrum cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

 

Egyéb rendelkezések 

31. A szerződést a Felek egyetértésük esetén írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.  

32. Kapcsolattartók kijelölése: Felek a működtetési feladatok, illetve a használat 
Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket 
jelölik meg: 

Önkormányzat: Hegedűs Ferenc polgármester, +36-35-550-100 

Centrum:  
33. Az Önkormányzat a Vagyonkezelési szerződés létrejötte miatt sem személyi állományt, 

sem nagy értékű tárgyi eszközöket, sem informatikai eszközöket, sem gépjárművet, 
sem követelésállományt nem ad át a Centrum-nak. Az Önkormányzat kijelenti, hogy 
az épülettel kapcsolatban peres ügy nincs. 

34. Feleknek tudomása van arról, hogy az épület vegyes használatú. Tevékenységükkel más 
használók tevékenységét nem zavarhatják. 

35. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban 
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges 
jogvitájukra a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

36. A szerződésre egyebekben a Ptk. Előírásai az irányadók. 

37. Szerződő Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.  

 

A szerződés a mellékleteivel együtt érvényes. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: alapterület kimutatás 

2. sz. melléklet: 3 db műszaki alaprajz (Földszint, Emelet, Tornaterem) 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
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Záradék: 
1. Jelen szerződés vagyonelemein a 2012. december 13-án aláírt megállapodásban szereplő – 
jelenleg érvényes – vagyonleltárban felsoroltakat kell érteni. 
2. Az épületekre vonatkozó értékcsökkenést a 2012. december 31-i állapotra vonatkozóan az 
átadó átvezeti, melyről az átvevő részére másolatot ad át. 
3. Az átadó kijelenti, hogy a vagyonkezelésbe adott ingatlanra érvényes vagyonvédelmi 
biztosítással rendelkezik, melynek biztosítási díját annak lejártáig az átadó viseli. Átadó 
nyilatkozik, hogy a biztosítás lejárata előtt minimum 30 nappal felhívja a Centrum figyelmét a 
vagyonbiztosítás újbóli megkötésének 8. pontban szereplő kötelezettségére. 
A vagyonkezelői szerződés 8 számozott oldalból áll és 4 eredeti példányban készült 
 
Felek Jelen Szerződést elolvasták és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták és egyidejűleg minden oldalát kézjegyükkel látták el. 
 
Kelt: Rétság, 2015. szeptember 

   

………………………………………… 

Palotás József 
főigazgatói jogkörben eljáró  

főigazgató helyettes 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal 
Ellenjegyző 

 
 
 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

                 pénzügyi ellenjegyző    jogi ellenjegyző 

 

 
........................................................................

Önkormányzat 
 Képviseli:Hegedűs Ferenc 
                Polgármester 

 
........................................................................  

Centrum 
Képviseli: Gembiczki Ferenc 

Főigazgató  
 

pénzügyileg ellenjegyzem:  

  …………………………………………… 

Rétság Város Önkormányzat 
 

                                                      

pénzügyileg ellenjegyzem: 

…………………………………………… 

 Centrum 
jogilag ellenjegyzem: 
 
 

……………………………… 
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Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia          Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR VILLÁMVÉDELMI RENDSZERÉNEK 

 SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015.október 14-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 2015. szeptember 25-i Képviselő-testületi ülésen született döntés értelmében a Művelő-
dési Központ és Könyvtár villámvédelmi felülvizsgálatára megküldtük a szerződést Kucsera 
Péter vállalkozónak. Visszajelzése alapján kéri, hogy a tisztelt Képviselő-testület módosítsa 
a szerződésben rögzített vállalkozó által számlázandó összeget. Tevékenységéből kifolyó-
lag ugyanis csak szolgáltatásról tud számlázni, az anyagköltséget az önkormányzat szám-
lájára közvetlenül a vállalkozótól/boltból tudja beszerezni. A vállalkozó észrevételét előter-
jesztésemhez mellékelem. 
Az ajánlatban szereplő 40.000.- Ft értékű javítási/festési anyagokat tehát a művelődési 
központ költségvetésében 0531261 anyagköltség rovaton nyilvántartott előirányzat terhére 
kell beszerezni. 
A mellékelt – más tekintetében elfogadott – vállalkozási szerződésben a 11.2 pont változna 
bruttó 120.000.- forintra. Az összeg javításával a szerződést az előterjesztésemhez mellé-
kelem. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. szeptember 30. 

Hegedűs Ferenc 
Polgármester 

 

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

 - 33/2015. (II.27.) számú határozata 
 

 - 67/2015. (IV.17.) számú határozata 
 
- A vállalkozó árajánlata alapján: 

A beérkezett árajánlat az alábbiakat tartalmazza: 
− Villámvédelmi felülvizsgálat, 2 db jegyzőkönyvvel bruttó 40. 000.- Ft  
− Villámvédelmi levezető javítása, hiányosságok pótlása bruttó 30. 000.- Ft 
− Villámvédelmi felfogó és levezető kétszeri festése bruttó 50. 000.- Ft 

Összesen 120. 000.- Ft 
 
Előzetes felmérés alapján az alábbi anyagköltség merül fel: 
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− Festés anyagköltsége kb: 20. 000.- 
− Javítás anyagköltsége kb.: 20. 000.- 

Összesen anyagköltség: 40.000.- 
 
A fentiek alapján a várható költségek összege: bruttó 160. 000.- Ft 
 

 
- 190/2015. (IX.25.) számú határozata 

3. Jogszabályi háttér:  

• Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. ((XII. 5.) BM rendelet 
 

• 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
21.§ 
(3) bekezdés h.) pont az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvise-
lő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és (4) Ci-
vil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az ál-
lamháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkor-
mányzati rendeletben foglaltak szerint  lehet. 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.(X.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Művelődési Központ és 
Könyvtár villámvédelmi rendszerének felülvizsgálatára, felújítására és minősítésére elfogadott 
szerződés vállalkozó kérésének megfelelő módosítási igényét. 
 
A Képviselő-testület bruttó 120. 000.- Ft.- összegben elfogadja, valamint támogatja Kucsera Pé-
ter egyéni vállalkozóval a szerződés megkötését. 
A javítási/festési anyagokat a művelődési központ költségvetésében 0531261 anyagköltség 
rovaton nyilvántartott előirányzat terhére kell beszerezni. 

 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az előterjesztéshez mellékelt vállalkozási szer-
ződés aláírására. 

 
Határidő: szerződés megkötésére: 2015. október              . 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
                                                                                                                                              
Rétság, 2015. szeptember 30. 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

dr. Varga Tibor 
jegyző 
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V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R ZŐD É S  
 

1. Szerződő felek 
 
 Megrendelő Vállalkozó 
Cég: Rétság Város Önkormányzata Kucsera Péter e.v. 
Székhely/telephely 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 2651 Rétság, Börzsönyi út 13. 
Telefon 06-35-550-100 06-30-31-16-157 
Fax 06-35-350-712 - 
Adószám 15735492-2-12 49245336-3-32 
Számlaszám 11741031-15451615 64000060-10055692 
Nyilv.sz.  3746123 
Felelős képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester Kucsera Péter 
 
2. A szerződés tárgya 
 

2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 2651 Rétság, Rákóczi út 26. címen 
(továbbiakban Telephely) történő, az I. sz. Melléklet-ben rögzített műszaki tartalom szerinti 
munkákat. 
 

2.2. A Vállalkozó árajánlatát előzetes helyszíni felmérés alapján adta meg, és a vállalkozási szer-
ződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, hogy az elvégzendő feladatot ismeri, a helyszíni körül-
ményeket tanulmányozta, és minden szakmai és egyéb feltétellel rendelkezik a tárgyban meg-
jelölt feladat maradéktalan, I. osztályú minőségben történő elvégzésére. 

 
2.3. A felek rögzítik, hogy Vállalkozó az I. sz. Melléklet-ben szereplő munkák ellenértékére tarthat 

igényt, I. osztályú minőségben, határidőre elkészített kivitelnél. 
 
 
3. Vállalkozó kötelességei 
 

3.1. Vállalkozó jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban megszervezi és elvégzi a szerződés 
tárgyát képező munkákat a munkanemekre érvényes hazai ágazati előírásoknak, rendeletek-
nek és szabványoknak mindenben megfelelő, I. o. minőségben. Az átadást jegyzőkönyvvel 
igazolja.  

 
3.2. A munkálatok hiba- és hiánymentes elvégzését Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt ha-

táridők betartása mellett vállalja. 
 

3.3. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről Megrendelőt 
haladéktalanul írásban értesíteni, és a Megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően el-
járni azok elhárítására. 

 
3.4. Vállalkozó minden hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, amelyet felismer, köteles 

írásban jelenteni Megrendelőnek és jóhiszeműen együttműködnie a hibák megoldásában. En-
nek elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik. 

 
3.5. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt műszaki kapcsolattartást biztosítani. 

 
3.6. Megrendelő az ajánlat adással egy időben biztosította Vállalkozó részére a Telephelyre vonat-

kozó műszaki standardok megismerését. Vállalkozó ennek alapján tette meg ajánlatát, illetve 
adta meg szerződéses díját. Vállalkozó ismeri és vállalja Telephelyen végzendő műszaki mun-
kák végzésének feltételét, melyeket maradéktalanul be is tart külön költség felszámítása nélkül. 

 
3.7. A vállalkozó biztosít minden, saját tevékenységével kapcsolatos építési segédszerkezetet, be-

rendezést. 
 

3.8. A vállalkozó saját költségén és felelősségére gondoskodik valamennyi, a tevékenysége során 
keletkező törmelék, hulladék, leszerelt alkatrész elszállításáról, és betartja a rájuk vonatkozó 
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környezetvédelmi előírásokat. Veszélyes hulladék keletkezése esetén a 102/1996.(VII.12) ve-
szélyes hulladékokról szóló kormányrendelet szabályai irányadók.   

 
 
4. Megrendelő kötelességei 
 

4.1. Megrendelő a munkavégzésre alkalmas területet Vállalkozó részére az előzetesen ütemezett 
időpontokban átadja. 

 
4.2. Megrendelő gondoskodik a munkaterületre, illetve a munkálatok elvégzéséhez szükséges terü-

letekre való bejutásról, és az ott történő folyamatos és biztonságos munkavégzés feltételeiről, a 
vállalkozóval előzetesen megismertetett házszabályok adta kereteken belül. 

 
4.3. A vállalkozói feladatok ellátáshoz szükséges villamos energiát, vizet és a megadott időszak-

okon belül folyamatos munkavégzés feltételeit Megrendelő térítésmentesen a helyszínen bizto-
sítja. 

 
4.4. Az egymás mellett dolgozó Vállalkozókat Megrendelő az előzetesen egyeztetett ütemezés sze-

rint koordinálja úgy, hogy a folyamatos munkavégzés lehetséges legyen. A Megrendelő által 
készített előzetes ütemezés és munkavégzés feltételei a jelen szerződés 12. pontjában találha-
tó. 

 
5. Munkavédelem, tűzvédelem 
 

5.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés alatt az épület biztonsági, tűz- és munkavédelmi 
előírásai a Vállalkozóra kötelező tartalommal vonatkoznak. 

 
5.2. Vállalkozó a saját dolgozóit az általános tűz- és munkavédelemről, a balesetelhárítási és biz-

tonságtechnikai óvórendszabályokról kioktatja. 
 

5.3. A munkálatok elvégzéséhez szükséges munkaruhát, egyéni és csoportos védőfelszereléseket, 
az elsősegélyhez szükséges felszereléseket Vállalkozó biztosítja. 

 
6. Káresetek 
 

6.1. Minden káreset bekövetkezésekor haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv 
felvételénél jelen kell lennie a Vállalkozónak, a károkozónak és a Megrendelőnek, aki a káreset 
keletkezésének körülményeit kivizsgálja. 

 
6.2. Vállalkozó munkájában a Megrendelő dolgozója, vagy nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó 

harmadik személy által okozott kárt Vállalkozó bejelenti Megrendelőnek, aki a bejelentett kár 
keletkezésének körülményeit kivizsgálja, és az eset összes körülményéhez képest Vállalkozó 
kártalanítása ügyében eljár. 

 
7. Átadás-átvétel 
 

7.1. A munka átadás-átvétele az előzetesen egyeztetett és közösen írásban elfogadott ütemezés 
szerint, ennek hiányában egyszerre történik. A vállalt munkálatok részteljesítéséről, illetve 
100%-os teljesítésekor Vállalkozó készrejelentési értesítést küld Megrendelő megbízottjának. 
Megrendelő a készrejelentés tényét köteles elfogadni, és az átadás-átvételi eljárást 3 munka-
napon belül megkezdeni. 

 
7.2. Az átadás-átvételről teljesítésigazolás és/vagy munkalap készül. Az átadás-átvétel csak lénye-

ges hiányosságok és eltérések esetén tagadható meg. A Felek lényeges eltérésnek tekintik a 
jelen szerződéstől, ill. az annak mellékletében rögzített műszaki tartalomtól való eltérést. 
Amennyiben a készültségi szint biztosítja a berendezések üzemszerű működőképességét, mű-
szaki alkalmazhatóságát, de kisebb hiányosságok merülnek fel, az átadás-átvételt meg kell tar-
tani, és a hiányosságokról listát készíteni. Megrendelő a hiányosságok teljesítésére határidőt 
írhat elő, melyet Vállalkozóval egyeztetnie kell. 
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8. Jótállás, szavatosság 
 

9. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített Kivitelezésre az átadás-átvételi jegyzőkönyv alá-
írásától számított …… hónap jótállást vállal.  

 
10. A Megrendelő köteles a jogszabály szerinti jótállási idő alatt felmerült, jótállás körébe tartozó 

hibát annak észlelése után haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval. Ezen kötelezettség 
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért a Megrendelő felelős.  

 
10.1. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes el-

használódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból, 
vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szer-
ződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótál-
lási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik 
személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műle-
írásba ütköző tevékenységéből ered. 

 
10.2. A Vállalkozó a jótálláson túl is felel olyan hibákért és mulasztásokért, amely a Vállalkozó felró-

ható magatartásának következménye, és amelyeket a Megrendelő az átvételi bejárásnál, vagy 
a jótállási időszak alatt nem vett észre. 

 
10.3. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű, illetve szakszerűtlen használat, Megrendelő 

hibájából elmulasztott karbantartás vagy elemi kár, illetve bármely, jótállást kizáró ok folytán 
bekövetkezett meghibásodásokra. 

 
10.4. A Megrendelő jótállási időn belüli hibabejelentésére a Vállalkozó köteles a rendeltetésszerű 

használat mellett keletkezett - jelen vállalkozási szerződés I. sz. Melléklet-ben meghatározott 
alkatrészeket érintő - hibát javítással vagy cserével elhárítani. A Megrendelőnek ezzel kapcso-
latosan nem merülhet fel költsége. 

 
11. Vállalkozási díj 

 
11.1. Vállalkozó a díjat a feladat ismeretében, a helyszíni körülmények figyelembe vételével hatá-

rozta meg, továbbá kijelenti, hogy tartalmaz minden olyan költséget, mely a munka teljes körű 
megvalósításához szükséges.  

 
11.2. A 2.1 pontban meghatározott munka elvégzéséért járó vállalkozási díj  

 
Bruttó 120. 000.- Ft azaz Egyszázhúszezer forint , 

 
mely az alábbi ütemezés szerint kerülnek kifizetésre: 

 
A munka befejezését követően kiállított számla 

alapján 100% 14 napos fizetési határidővel Bruttó 120. 000.- Ft 

 
 

12. Kezdő- és véghatáridők, megbízottak 
 

12.1. Munka kezdete: a szerződés aláírásától számított 4 héten belül 
Munka befejezése: a munka megkezdésétől számított 3 héten belül 
 

12.2. Az anyagok késedelmes beszállítása, a folyamatos munkavégzést korlátozó megrendelői ké-
rések a teljesítési határidő módosulását vonhatják maguk után. Ilyen esetekben a Felek egy-
mást írásban értesítik. 

 
Megrendelő képviselője: Hegedűs Ferenc +36 35 550 100 
Vállalkozó képviselője:  Kucsera Péter +36 30-31-16-157   

 
12.3. Megrendelő és Vállalkozó jogait és kötelességeit – ide nem értve a szerződés módosítását, 

megszüntetését – a fenti Megbízottján keresztül gyakorolja. 
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13. Elállás, késedelmes teljesítés jogkövetkezménye 
 

13.1. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánva-
lóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késedelemmel tudja elvégezni, 
hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a szerződés-
szegésre vonatkozó szabályok szerint követelhet kártérítést. 

 
13.2. Amennyiben Megrendelő bizonyíthatóan önhibáján kívüli okok miatt egyoldalúan felmondja a 

szerződést, úgy a Vállalkozó jogosult a Vállalkozási díj alábbi részének számlázására: a már 
beépített anyagok díja, a vissza nem mondható megrendelések díja, az addig elvégzett mun-
kadíj. 

 
13.3. A Megrendelő a neki felróható fizetési késedelem esetén a PTK ide vonatkozó rendelkezésé-

nek megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles. Megrendelő késedelme kizárja Vállalkozó 
késedelmét, és a késedelmes napok számával megegyező teljesítési határidő módosulását 
vonja maga után. 
 

13.4. A beépített új elemek a végszámla kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik. 
 
14. Egyéb rendelkezések 
 

14.1. Jelen szerződést csak közös akarat elhatározással és cégszerűen aláírt megállapodással le-
het módosítani, kiegészíteni. 

 
14.2. Felek rögzítik, hogy esetleges vitáikat közös egyeztetéssel próbálják megoldani. Ha ez nem 

vezet eredményre 30 napon belül, felek a jogvita eldöntésére értékhatártól függően a Budai 
Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá ma-
gukat. 

 
14.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó ren-

delkezései az irányadók. 
 

14.4. Felek a jelen szerződést közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
cégszerű aláírásukkal hitelesítették a szerződés, valamint a mellékletei utolsó oldalán. 

 
14.5. Jelen szerződés csak mellékleteivel együtt érvényes. 

 
 

 
15. Kapcsolódó mellékletek: 

 
I. sz. Melléklet: ajánlat szerinti Műszaki tartalom 
 
 

Rétság, 2015. szeptember  
 

 
 
 
 
 
………………………………….                                       …………………………………. 
   Megrendelő                               Vállalkozó 
            Hegedűs Ferenc              Kucsera Péter 
               polgármester  
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I. sz. Melléklet 

 
Műszaki tartalom 

 
 
 

 

1. VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE, FELÚJÍTÁSA, MINŐSÍTÉSE: 

 

− Villámvédelmi felülvizsgálat, 2 db jegyzőkönyvvel  

− Villámvédelmi levezető javítása, hiányosságok pótlása  

− Villámvédelmi felfogó és levezető kétszeri festése  

 

2. TOVÁBBI LEHETSÉGES JAVÍTÁSI MUNKÁLATOK:  

 

− Festés  

− Javítás  
 
 
 

 





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

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

1 oldal a 6 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita                     Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

KÖZÖSSÉGI AUTÓBUSZ ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ TULAJDONOSI DÖNTÉSEK  
MEGHOZATALA 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2015. október 14-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 a 2015. évre kiemelt feladatként jelölte meg az iskolabusz eladását. Felvet-

tük a kapcsolatot a SPECIAL-CONTACT Kft-vel (1164 Budapest, Simongát u. 2.), mely vállal-

kozás buszok értékesítésével, bérbeadásával foglalkozik. Az értékesítés sorrendjét a kereskedő 

a következők szerint javasolta: 

- a busz felértékelése, 

- testületi döntés az értékelés során kialakult eladási ár elfogadásáról vagy elutasításáról, 

elutasítás esetén az új kínálati ár meghatározása, 

- értékesítés. 

Az ügyintézés kapcsán néhány olyan esemény történt, melyről a tájékoztatást meg kell adnom, 

illetve testületi döntés is szükséges a folytatáshoz. A dokumentumokban szereplő összegek 

azonosak a már korábban bemutatott összegekkel, melyeket a keddi ülésen meg is ismételtem.  

 

1.) A busz átvételekor a kollégával aláírattattak egy megbízási szerződést, illetve egy 

Parkoló Bérleti szerződést. A szerződés kiegészítésre szorul, nem tartalmazza a sikerdíj 

mértékét, sikeres értékesítés esetén a kereskedő által átvett vételár továbbutalására vo-

natkozó rendelkezést . Kollégánk a szerződéseket aláírta, ugyanakkor az önkormányza-

tot nem képviseli. Polgármester úr természetesen a két dokumentumot aláírná a kolléga 

mellett, így a szerződések korrigálása megtörténne. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet hogy a két szerződést utólagosan  jóváhagyni szíveskedjen. A kiegészítéseket 

megérkezésük után a Képviselő-testület elé terjesztjük. 

2.) A busz felmérése megtörtént. Az ajánlott eladási ár 13.000.000 + áfa. Az áfát minden-

képp be kell fizetnünk, tehát a nettó összeg marad az önkormányzatnál. Az eladási árról 

a tulajdonos dönt. Az ajánlott ártól a Képviselő-testület bármilyen irányban eltérhet. 
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3.)  A kereskedő az alábbi feladatokat javasolja még elvégezni: 

 külső-belső takarítás, alváz átmosása 22.000 Ft + áfa = 27.940 Ft 

 két oldalsó lemez polírozása, négy sárvédő javítás 35.000 Ft + áfa = 44.450 Ft 

 A karbantartási munkákra együttesen 72.390 Ft fedezet szükséges. 

 Parkoló bérleti díj 20.000 Ft + áfa/hó, jelenleg nem tudjuk, mennyi ideig kell a 

parkolási díjat fizetni. 

 A csatolt megbízási szerződés nem tartalmazza a sikerdíj mértékét. Telefonos 

egyeztetéseink során a kereskedő úgy nyilatkozott, hogy sikerdíj az eladási ár 

3,5 %-a. Amennyiben 13 millió forintért kerül eladásra a busz 455.000 + áfa= 

577.850 Ft sikerdíjat kell fizetnünk.  

A felmerülő költségekre – tekintettel a feszített tervezésre és a már felmerült hibák 

javíttatására – a költségvetésben fedezet nem áll rendelkezésre. Amennyiben a 

Képviselő-testület a fent ismertetett feltételeket vállalja a 2015. évi költségvetés so-

ron következő módosításakor pótelőirányzat biztosítása szükséges. 

4.) Az értékesítéssel kapcsolatban a már felsoroltakon kívül a következő döntések megho-

zatala szükséges: 

- az elvégzendő karbantartási munkákat hol végeztessük el? Lehetséges változatok: az 

árajánlatot adott kereskedőnél, vagy keressünk más szolgáltatót. Árban nem gondolom, 

hogy jelentős különbség lenne, kicsit logikátlan, hogy a buszsofőr kollégánk utazzon fel 

Pestre és vigye máshová a buszt karbantartani. 

- Szintén a tulajdonos jogosult dönteni abban, hogy a sikerdíjat az ismert számok tükré-

ben elfogadja el. Dönthet úgy is a Testület, hogy a busz értékesítését más formában, 

vagy más kereskedővel kötött szerződés keretében kívánja értékesíteni. Ebben az eset-

ben további árajánlatok bekérése szükséges.  

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2015. szeptember 06.  
                                                                                                              Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                 polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 
 

21.§ 
 

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében  
(1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül 

a működési tartalékot jelöli meg. 
  
(2) Kiemelt feladatnak  

g.) a közösségi autóbusz értékesítését, 
 

3. Jogszabályi háttér:  

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 21.§ (3) bekezdés h) pontja, 
mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – 
a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-
testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. …”  

 

4. Határozati javaslat 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2015. (IX.09.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a közösségi autóbusz eladásához 
kapcsolódó Megbízási szerződés és Parkoló bérleti szerződés tartalmát. 
 
A Képviselő-testület a Megbízási szerződést és a Parkoló bérleti szerződést utólag jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződések aláírására.  
 
A parkolási díj 20.000 Ft/hó + áfa összegét maximum 2015. december 31. napig a 2015. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A többletköltség átvezetésére a 2015. évi költségvetés 
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2015. szeptember 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
II. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (IX.09.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a közösségi autóbusz eladási 
árára tett kereskedői javaslatot. 
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„A” változat 

 
A Képviselő-testület a SPECIAL-CONTACT Kft. által javasolt 13.000.000 Ft+áfa összegű el-
adási árat elfogadja. 
 
A testületi döntésről az eladással megbízott vállalkozást értesíteni kell 
 
 
 
Határidő: 2015. szeptember 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

„B” változat 
 

A Képviselő-testület a SPECIAL-CONTACT Kft. által javasolt eladási árat nem fogadja el. 
 
A Képviselő-testület az eladási árat ……………………Ft + áfa összegben határozza meg. 
 
A testületi döntésről az eladással megbízott vállalkozást értesíteni kell 
 
Határidő: 2015. október 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

III. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2015. (IX.09.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a közösségi autóbusz értékesíté-
séhez szükséges karbantartási feladatokról készített tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület az alábbi karbantartási munkákat az ajánlatban szereplő áron a SPECIAL 
CONTACT Kft-től megrendeli: 
 

a. külső-belső takarítás, alváz átmosása 22.000 Ft + áfa = 27.940 Ft 

b. két oldalsó lemez polírozása, négy sárvédő javítás 35.000 Ft + áfa = 44.450 Ft 

A karbantartási munkák bruttó 72.390 Ft fedezetét a 2015. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. A többletköltség átvezetésére a 2015. évi költségvetés soron következő módosítása-
kor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2015. szeptember 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Megbízási szerződés 
 
 
Mely egyrészről: Rétság Város Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.), mint Megbízó 
Másrészről: SPECIAL-CONTACT K.F.T. (1164 Budapest, Simongát u. 2.) mint Megbízott kö-
zött jön létre, az alábbiak szerint. 
 

1.) A Megbízó megbízza Megbízottat a tulajdonát képező Temsa típusú 
102TPNG13101500042 alvázszámú, 4M42A69014 motorszámú LPT 362 rendszámú 
gépkocsi értékesítésében való eljárással, vevő felkutatásával, a szerződés megkötésé-
ben való közreműködéssel. 
Megbízó kijelenti, hogy a gépjármű per-, tehet- és igénymentes, annak tulajdonjoga 
minden korlátozástól átruházható. Megbízó a gépkocsi tulajdonjogának átruházhatósá-
gáért szavatosságot vállal. 
 

2.) Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a gépjárművet átadja a Megbízott-
nak, és meghatalmazza, hogy jelen megállapodás alapján az 1.) pontban említett gép-
járműre adásvételi szerződést kössön, a gépjármű értékesítése során teljes jogkörrel el-
járjon.  
A felek megállapodnak abban, hogy a gépkocsi eladási ára 13.000.000 Ft + Áfa, azaz ti-
zenhárom-millió forint + Áfa Ft/limitár. 
Megbízó meghatalmazza a Megbízottat, hogy az autó vételárát átvegye. Megbízott a vé-
telárat egy banki napon belül utalja át Megbízó 11741031-15451615 számú 
bankszámlájára. 
 

3.) Megbízott Megbízó részére sikerdíjat fizet. A sikerdíj mértéke az eladási ár 3,5 %-a. 
 

4.) Jelen szerződés 60 napig érvényes, mely a Felek megegyezése alapján meghosszab-
bítható. A Megbízó a szerződést bármikor felmondhatja, köteles azonban helytállni a 
Megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. A Megbízott is bármikor felmondhatja a 
szerződést, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Megbí-
zó az ügy intézéséről gondoskodhasson.  

 
5.) Felek kijelentik, hogy a Megbízott az elemi károkért, vis major és esetleges más, rongá-

lás okozta károkért, valamint a megbízó által a megbízott tudomására rejtett hibákból 
eredő károkért felelősséggel semmilyen körülmények között nem tartozik. 
 

6.) Felek esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében a pertárgy értékétől függően kikötik a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 
 

7.) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 
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Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös értelmezés után, jóvá-
hagyólag írták alá. 
 
Budapest, 2015. ……………………………… 
 
 
 
………………………………………………          ………………………………………….. 
                              Megbízó                                                              Megbízott 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor  
   
                                                          ELŐTERJESZTÉS 

fakivágási és gallyazási árajánlatra 
 a képviselő-testület 2015. október 14.-i rendkívüli ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

 

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. Haffner János vállalkozó a diósjenői jegyző hozzájárulásának megérkezése után elkészítette 
árajánlatát a fakivágások és gallyazások ügyében.  
 
Kérem a képviselő-testületet az ajánlatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
 
Rétság, 2015. október 
 
                                                                                    Dr. Varga Tibor 
                                                                                         jegyző 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 
 

- 159/2015 és 110/2015 KT határozat 

 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 

4. Határozati javaslat:  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2015. (X.30.) KT határozat 

 
A változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Haffner János őstermelő ár-
ajánlatáról szóló - a fakivágással és gallyazással kapcsolatos - előterjesztést és 382.000.- Ft-al 
jóváhagyja.  
Határidő: 2015.11.30. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
                                                              B változat 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Haffner János őstermelő ár-
ajánlatáról szóló - a fakivágással és gallyazással kapcsolatos - előterjesztést és további áraján-
latokat kér.  
Határidő: 2015.11.30. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia    Előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

              
ESETI HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 14-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 Vibercon Kft azzal a kéréssel fordul a tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Polgármesteri Hivatal 
épület földszinti házasságkötő termét pályázati projekt céljára igénybe szeretné venni. A cég 2015. 
október 26-án (hétfőn) 13 órától 15.45 óráig kéri a terembérletet a rendezvény idejére, illetve előtte 
és utána egy-egy óra technikai előkészület ill. elpakolás idejére. A bérlő kérelmét előterjesztésem-
hez mellékelem.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. szeptember 30. 
 

 dr. Varga Tibor s.k. 
  jegyző 

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

3. Jogszabályi háttér 

3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
21.§ 

 
 

(3) bekezdés h.) pont az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást 
– a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 
jóváhagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és 
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(4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az 
államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormány-
zati rendeletben foglaltak szerint lehet.  

4. Határozati javaslat 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( X.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vibercon Kft. terembérleti szerző-
dését, a Polgármesteri Hivatal épületében a földszinti házasságkötő termet 2015. október 26-án 13 
órától 15.45 óráig a mellékelt szerződés feltételei mellett bérbe adja. 
 
Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződést alá-
írja.  
 
Határidő:  2015. október 22. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.(X.14.) KT. HATÁROZATA 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vibercon Kft. terembérleti szerző-
dés kérelmét, azt nem támogatja. 
 
 
Határidő értesítésre: 2015. október 16. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
 
  
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

Dr. Varga Tibor s.k. 
jegyző 
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ESETI BÉRLETI SZERZŐDÉS 
- tervezet - 

 
mely létrejött a Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
adószám: 15451615-1-12) képviseli: dr. Varga Tibor, továbbiakban Bérbeadó, és a Vibercon Kft. 
(3530 Miskolc, Széchenyi utca 54. I/3., adószám: 13958350-2-05), továbbiakban: Bérlő között az 
alábbiak szerint: 

1. A Bérbeadó bérbe adja a Rétság, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti helyiséget (föld-
szinti tanácstermet). A bérelt terem, terület nagysága: 96 m2. 

2. Bérlő az 1. pont szerinti helyiséget TÁMOP-4.2.1/D-15//1/KONV kódszámú SMART 
CITY:”Innovatív kutatási hálózatok fejlesztése Gyula és Salgótarján városokban” cí-
mű pályázati projekt céljára bérli. 

3. Bérlő a 2. pontban meghatározott cél szerinti és az azzal összefüggésben lévő tevékeny-
séget csak az 1. pontban megjelölt teremben/területen végezheti.  

4. Bérlet időtartama: 

2015. év október hó 26. nap 13:00 órától (előkészület: 12 órától) 

2015. év október hó 26. nap 15:45 óráig (elpakolás: 16:45 óráig) tart. 

5. A Bérlő 14.800,-Ft, azaz tizennégyezer-nyolcszáz forint összegű bérleti díjat fizet az 1. pont 
szerinti helyiség használatáért, 20 fő részére előadásszerű székezés, előadói asztal szol-
gáltatásért a Bérbeadónak, utalással a számla befogadását követő három munkanapon be-
lül megfizet. 

Amennyiben Bérlő a 4. pont szerinti időtartamokat meghaladóan használja a bérleményt 
(15:45 óra után, amennyiben a Bérlő vendégei még a bérelt teremben tartózkodnak, illetve 
16:45 óra után, ha még tart a pakolás), 5000Ft/óra, azaz ötezer forint per óra összegű bér-
leti díj felárat fizet és 3000Ft/óra, azaz háromezer forint/óra összegű ügyeleti díj felárat fizet 
a bérbeadónak minden megkezdett óra után.  

6. A Bérbeadó a 4. pont szerinti időtartamra a helyiségben elhelyezett berendezésekért és 
felszerelésekért, tárgyakért, valamint a helyiségek rendeltetésszerű használatáért erkölcsi 
és anyag felelősséget vállal. 

7. A Bérbeadó a 4. pont alatti időtartam alatt okozott károkat jegyzőkönyvbe veszi, annak el-
lenértékét a Bérlővel megtérítteti, amelyet a Bérlő köteles teljesíteni a rendezvény kapcsán 
felmerülő egyéb költségekkel együtt. 

Jelen szerződés 3 példányban készült és mindkét fél aláírásával válik jogérvényessé. 
 
 

Rétság, 2015. október 1. 
 
 
 
 
...........................................                                                        ………………………..   

Bérlő aláírása                                               Bérbeadó aláírása 
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El�terjesztést készítette: Kramlik Kornélia    El�terjeszt�: Heged�s Ferenc 

Pályázat benyújtása m�füves pálya építésére 

EL�TERJESZTÉS 
a képvisel�-testület 2015. október 14-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszer� többség  
 Képvisel�-testület   Min�sített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer� bemutatása 

Tisztelt Képvisel�-testület! 
 
A Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pá-
lyázatot hirdetett meg. A kiírás szeptember végén jutott tudomásunkra, szeptember 
29-én regisztráltunk a pályázat benyújtása érdekében. A pályázat beadási határideje 
2015. október 9. volt, a pályázat benyújtása megtörtént, azonban a beadandó doku-
mentumok többségénél csupán egy nyilatkozat csatolása történt meg, mely szerint az 
adott dokumentumot a hiánypótlási szakaszban csatoljuk. 
 
A pályázati kiírás (melyet az el�terjesztés mellékleteként csatolunk) és az MLSZ-szel 
történt el�zetes egyeztetések alapján 22 x 42 m méret� m�füves pálya megépítésére 
adtuk be a pályázatot, a pálya helyszíne a 356/24 hrsz-ú ingatlan, a Hunyadi liget. 
 
A pályázati kiírás értelmében az önrész 30 %. A 22 x 42 m méret� m�füves pálya LED 
világítással MLSZ által kalkulált bekerülési költsége 36.576.000 Ft, ebben az esetben 
az öner� 10.972.800 Ft. A tényleges öner� összegét nyertes pályázat esetén az MLSZ 
által bekért árajánlatok ismeretében lehet majd megmondani. 
 
A kivitelez�t az MLSZ fogja kiválasztani, az Önkormányzat nem pénzbeli támogatást 
kap, hanem az öner� kifizetése után az MLSZ építteti meg a pályát. Az önkormány-
zatnak 15 évre szóló együttm�ködési megállapodást kell kötnie az MLSZ-szel, akinek 
használati joga lesz. 
 
Amennyiben a Képvisel�-testület támogatja a m�füves pálya kialakítását, úgy a hiány-
pótlási szakaszban a következ� dokumentumok benyújtása válik szükségessé: 

1. Képvisel�-testület határozata az öner� rendelkezésre állásáról – a kivitelezésre 
2016. évben kerül sor, így a jöv� évi költségvetésben ezt szerepeltetni kell 

2. Pályázati biztosíték 200.000 Ft összegének megfizetése, a befizetés igazolása 
(a pályázati biztosíték az öner�b�l levonásra kerül nyertes pályázat esetén). 

3. Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának földhivatal által kiadott 
példánya (6.250 Ft) 

4. Együttm�ködési megállapodások szakmai partnerekkel (helyi általános iskola, 
Rétság VSE sportszervezete) 

5. Közm�térkép 
6. Talajmechanikai szakvélemény és hozzá kapcsolódó nyilatkozat (el�zetes tele-

fonos egyeztetés alapján a szakvélemény díja: 50-200e Ft) 
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A benyújtott pályázathoz csatolt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot, pályázati adat-
laphoz kapcsolódó önkormányzati nyilatkozatot, építésügyi hatóság nyilatkozatát, va-
lamint a helyszínrajzot, továbbá a pályázati adatlapot az el�terjesztés mellékleteként 
csatolunk. 
 
Kérem a Tisztelt Képvisel�-testületet, hogy az el�terjesztést megtárgyalni és az „A”, 
határozati javaslat elfogadását támogatni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. október 12. 

Heged�s Ferenc 
polgármester 

2. El�zmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

- 

3. Jogszabályi háttér:  

- 

4. Határozati javaslat 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�- testülete megtárgyalta a pályázat benyújtása m�-
füves pálya építésére cím� el�terjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

„A” változat 
 
A Képvisel�-testület támogatja a m�füves pálya építésére vonatkozó pályázat benyújtását 
és az alábbi határozatokat hozza: 

I. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL�-TESTÜLETÉNEK 

/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA 
 
A Képvisel�-testület hozzájárul a 200.000 Ft pályázati biztosíték befizetéséhez, a tulajdoni 
lap kiváltásához (6.250 Ft), valamint a talajmechanikai szakvélemény megrendeléséhez 
(legfeljebb 200.000 Ft összegig). 
A kifizetend� összegeket a 2015. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja. 
 
Határid�: 2015. október 31. 
Felel�s: Heged�s Ferenc polgármester 
 

II. 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL�-TESTÜLETÉNEK 

/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA 
 

A Képvisel�-testület biztosítja az öner� összegét, 10.972.800 Ft-ot. Az öner� összegét a 
2016. évi költségvetésbe be kell építeni. 
 
Határid�: folyamatos 
Felel�s: Heged�s Ferenc polgármester 
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„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL�-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA 

 
A Képvisel�-testület nem támogatja m�füves labdarúgó pálya kialakítását. 

 
                                                                                                                                              
Rétság, 2015. október 12. 

 
Záradék: 
Az el�terjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

dr. Varga Tibor 
jegyz� 







































































































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: Kramlik Kornélia    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc 

Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2015. október 14-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 Város Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt feladatai között sorolja fel a 
Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok (32 ha-os terület lakóövezet ki-
alakítása céljából) tulajdonjogának megszerzését. 
 
A képviselő-testület 76/2015. (V. 05.) számú, majd 194/2015. számú határozataival 
támogatta a fenti területek földcserével történő megszerzését. 
 
Sótér Zoltán, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Közép-Magyarországi Régiójának 
osztályvezetője tájékoztatott arról, mely dokumentumok csatolása szükséges még 
Önkormányzatunk részéről a földcseréhez (a levelet az előterjesztéshez mellékeljük).  
 
A Képviselő-testület döntése szükséges az alábbiakhoz: 

1. Az eljárás egyéb költségeinek viselésére vonatkozó nyilatkozat megtétele. A 
76/2015. (V. 05.) számú KT határozatban a földcserével járó költségek viselé-
séhez a Képviselő-testület elviekben hozzájárult, a határozat értelmében a 
Képviselő-testület a végleges döntést a költségek ismeretében kívánja meg-
hozni. Szóbeli tájékoztatás alapján az eljárás egyéb költségei az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetés költségét jelenti, ennek összege ingatlanon-
ként 6.600 Ft, a földcsere összesen 5 db ingatlant érint, a díja 33.000 Ft. 

2. Nyilatkozat, mely szerint a területek megtisztítására vonatkozó korábbi kiköté-
sünket visszavonjuk. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az „A”, 
határozati javaslat elfogadását támogatni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2015. október 13. 

Hegedűs Ferenc 
polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

az Önkormányzat költségvetési rendeletei, melyekben kiemelt feladatként jelöli meg az 
ingatlanok tulajdonjogának megszerzését 
98/2010. (IV.29.) kt. határozata – Rétság külterület 0148/1,3,7 hrsz-ú állami tulajdonú 
földrészletek megvásárlásáról 
76/2015. (V. 05.) kt. határozata – Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok tu-
lajdonjogának megszerzése 
194/2015. (IX. 25.) kt. határozata – Rétság, 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése 

3. Jogszabályi háttér:  

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2015.( ………...) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Rétság, 0148/1, 0148/3 
és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 

„A” változat 
 
A Képviselő-testület továbbra is támogatja a 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú ingatlanok 
földcserével történő megszerzését. A földcserével járó egyéb költségek viselését vállalja. 
Az Önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok vonatkozásában a 76/2015. (V. 05.) szá-
mú KT határozatban tett kikötést, mely szerint szeméttől, hulladéktól megtisztítva adja át a 
városnak, visszavonja. Az esetleges hulladék elszállítását az Önkormányzat vállalja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 

 
A Képviselő-testület a továbbiakban nem támogatja a 0148/1, 0148/3 és 0148/7 hrsz-ú in-
gatlanok földcserével történő megszerzését. 

 
Határidő: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tájékoztatására: 2015. október 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Rétság, 2015. október 13. 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 

dr. Varga Tibor 
jegyző 
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