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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Belső ellenőri tevékenységre érkezett pályázatok elbírálása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 pályázatot írt ki belső ellenőri tevékenységre. A pályázatok beérkezésé-
nek határideje 2018. szeptember 10-e volt. 
 
Három pályázat érkezett. A pályázatokat zárt borítékban átadjuk a Pénzügyi és Városüzemelte-
tési Bizottságnak.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenységre 
érkezett pályázatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület a benyújtott pályázatok elbírálását követően ………………………… ajánla-
tát fogadja el.  
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A határozat mellékletét képező ………… szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Fe-
renc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A belső ellenőri munka költségvetési fedezete a 2018. évben biztosított/többletfedezetet igé-
nyel. 
 
………………. 
  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenységre 
érkezett pályázatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület az előző pályázati felhívással azonos tartalmú ismételt pályázatot kíván 
kiírni. 
  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„C” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenységre 
érkezett pályázatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot érvényesnek nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület a pályázó személyes meghallgatását követően dönt a pályázatok elbírálá-
sáról. 
  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

Rétság, Mindszenty emlékmű körüli környezet rendezési munkáira érkezett pályázatok 
elbírálása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 pályázatot írt ki a Rétság, Mindszenty emlékmű körüli környezet rende-
zési munkáira érkezett pályázatok elbírálására. A pályázatok beérkezésének határideje 2018. 
szeptember 17-e volt. 
 
Három megszólított vállalkozás pályázata megérkezett. A pályázatokat zárt borítékban átadjuk 
a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottságnak.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. szeptember 17. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Mindszenty emlékmű 
körüli környezet rendezési munkáira érkezett pályázatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 
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A Képviselő-testület a benyújtott pályázatok elbírálását követően ………………………… ajánla-
tát fogadja el.  
 
A határozat mellékletét képező ………… szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Fe-
renc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
A parkrendezési feladatokra a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tartaléka terhére ….. 
………………. Ft fedezetet biztosít. A többletelőirányzat átvezetésére a 2018. évi költségvetés 
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a belső ellenőri tevékenységre 
érkezett pályázatok elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
A Képviselő-testület az előző pályázati felhívással azonos tartalmú ismételt pályázatot kíván 
kiírni az alábbi három vállalkozás megszólításával: 
 
1.) 
2.) 
3.) 
  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

Köztemető rendezésre érkezett árajánlatok elbírálása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 az augusztus 31-i ülésen – tervezői műszaki paraméterek alapján – áraján-
lat bekérések mellett döntött a köztemető I. ütemének munkáira. 
 

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városi köztemető 
rendezésére készített műszaki felmérésről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a műszaki felmérésben szereplő munkarészek közül jelenleg 
az I. ütemben megjelölt feladatokat (jelenleg használt temetőrész kerítése, terep-
rendezése) kívánja elvégeztetni. A munka elvégzéséhez három árajánlatot és 
szerződés-tervezetet kell kérni az alábbi szakértelemmel rendelkezőktől: 
1.) Hafner János, 2641 Berkenye, Rákóczi út 45. 
2.) Laklet Kft., 1095 Budapest, Mester u. 48-52. 
3.) Holecz Gergely, 2685 Nógrádsáp, Béke u. 14. 
 
A munkák műszaki ellenőrzésére árajánlatot kell kérni Kovács Miklós tervezőtől 
(KOVATERV Kft.) 
 
Határidő: 2018. szeptember 17. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester”  

 
Az árajánlat kérések a megjelölt három vállalkozásnak – szeptember 05-i előkészítést követően 
– szeptember 06-án megküldésre kerültek. A felhívő levélben a testületi döntésnek megfelelően 
szerepelt,  

- árajánlatot és szerződés-tervezetet kérünk, 
- a tervező által elkészített, előkészített dokumentum szolgál az árajánlat elkészítésére, 
- az árajánlatokat 2018. szeptember 17-ig, zárt borítékban a Rétsági Polgármesteri Hiva-

tal címére kell megküldeni. 
 
2018. szeptember 17. napig egyetlen árajánlat sem érkezett. Két vállalkozás kifogásolta Város-
gondnok úrnál, hogy a határidő teljesíthetetlen volt, mivel a leveleket szeptember 14-én vették 
át. Azt a tájékoztatást adtuk a vállalkozóknak, hogy nyújtsák be határidőn túl árajánlataikat, 
majd a Képviselő-testület dönt arról, hogy elfogadja-e kifogásaikat. 
 
A mai napon kettő árajánlat érkezett egyikük sem volt zárt borítékban. Az árajánlatok szerző-
dés-tervezetet nem tartalmaztak.   
 
Az árajánlatok közül a kiadózó árajánlata alanyi mentes adószám alatt meghaladja az áfa ha-
tárt, tehát elfogadása esetén az ajánlott ár nem lesz egyenlő a számlázott összeggel. 
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A testületi döntés második része arról szól, hogy árajánlatot és szerződéstervezetet kellett kérni 
Kovács Miklós tervezőtől műszaki ellenőri tevékenységre. Az árajánlat és a szerződés-tervezet 
határidőben megérkezett, mindkét dokumentumot az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. augusztus 21. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Köztemető rendezésre érke-
zett árajánlatok készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület ……………………………….. vállalkozás ……………………….Ft összegű 
árajánlatát fogadja el. A munkák elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. 
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A Képviselő-testület Kovács Miklós (Kovatarv Kft.) műszaki ellenőrzésre benyújtott 250.000 Ft + 
áfa (összesen: 317.500 Ft) árajánlatát elfogadja. A műszaki ellenőrzésre megküldött Megbízási 
szerződés-tervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására.  
 
A köztemető rendezésének költséget a Képviselő-testület a 2018. évi tartalék terhére biztosítja. 
A költségvetés soron következő módosításakor a pótelőirányzatok átvezetésére javaslatot kell 
tenni. 
 
Határidő: 2018. október 15., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Köztemető rendezésre érke-
zett árajánlatok készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a benyújtott árajánlatokat nem fogadja el. A jelenlegi árajánlat kérési felhí-
vással azonos tartalommal új árajánlatokat kell kérni az alábbi vállalkozásoktól: 
 
1/ 
2/ 
3/ 
 
 
Határidő: 2018. október 15., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 
K O V A T E R V  
É p í t é s z  I r o d a  K f t .   

3041 Héhalom, Petőfi S. út 11. 

Tel: 06-20-669-5622 

 email: kovacs.miklos@kovaterv.hu 

 

   

 

ÁRAJÁNLAT 
 
Ajánlatkérő: 
Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Hegedűs Ferenc Polgármester 
 
 
 
Ajánlatadó: 
Kovaterv Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi u. 11. 
adósz: 121841110-2-12 
cégjsz: 12-09-003904 
banksz.sz: 10404072-40721741-00000000 
 
Tárgy: Temető rendezés első ütemének műszaki ellenőrzési feladatainak ellátására 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 
Megköszönve felkérésüket a tárgyban műszaki ellenőri feladatainak ellátására az alábbi ajánlatot 
tesszük: 
 
 
A teljes vállalkozási díj : 250.000.- + 27% ÁFA, azaz bruttó 317.500.- Ft 
 

Vállalási határidő: a kivitelezés időtartama. 
 
 
 
Bízva ajánlatunk sikeres elbírálásában üdvözlettel: 
               
 

              
                Kovács Miklós     
                               okl. építészmérnök, ügyvezető  
                
Héhalom, 2018. augusztus 29. 





























 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

 
amely létrejött egyrészről a 

 
Rétság Város Önkormányzata 

székhely:2651. Rétság, Rákóczi u. 20. 
az aláírásnál képviseli Hegedűs Ferenc 

mint Megrendelő 
  

valamint a 
 

Laclett Kft 
székhely:1095 Budapest, Mester utca 48-52.  

adószám: 25952715-2-43 
Cégjegyzékszáma: 01-09-298230 

Bankszámlaszáma:10300002-10683893-49020018 
az aláírásnál képviseli Varga László ügyvezető 

mint Vállalkozó, 
 
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
 

 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 
Megrendelő a kivitelezővel vállalkozási szerződést kötött a Rétság Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete részére a városi köztemető rendezésére. 
 

 
 

2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 
 
ÁFA alap összesen 13 196 000 Ft
ÁFA 27 % 3 562 920 Ft
A munka ára 16 758 920 Ft
 
 
 
Az elszámolás módja: Keretösszeg. Számlák az elfogadott egységárak alapján, ütemezés 
szerint kerülnek kiállításra. 
 
3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐI 
 
A munka megkezdésének tervezett időpontja: 2018.10.01. 
A kivitelezés véghatárideje: 2019.01.10. 
 
A kivitelezés véghatárideje ill a munka üteme időjárás függvénye. 



4. MŰSZAKI-PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítés igazolás alapján havonta 
vagy leegyeztetett ütemek alapján jogosult számlázásra. 
 
A Vállalkozó számlája összegének kifizetése készpénzben vagy átutalással, a számla 
kézhezvételétől számított 5 napon belül történik. 
 
A Vállalkozó jogosult két részszámla és egy végszámla leadására. 
 
Az első részszámla leadása bozótirtás után, a második durva földmunka után kerül kiállításra. 
Amennyiben a Vállalkozó a munkaterületen kommunális hulladékot talál, annak elszállítása 
15 000 Ft/m3 áron történik. 
 
 
Szerződő felek nyilatkozattételre jogosult képviselői: 

 
Megrendelő részéről: Hegedűs Ferenc 
 
 

            Vállalkozó részéről: Varga László 
 
 

 
     Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerű aláírásával, írásban lehet módosítani. Nem 

helyettesítheti és nem eredményezheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvbe 
tett megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba történő bejegyzés. 

 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a mindenkori hatályos 
jogszabályok az irányadóak. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

………………………………….. 
Megrendelő 

 
Rétság, 2018.            

 
 

…………………………………… 
Vállalkozó 

 
Budapest, 2018. 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Gördülő fejlesztési terv elfogadása  
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 DMRV, mint szolgáltató elkészítette a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a 2019-
2033. évi fejlesztési és pótlási tervet Rétság város szennyvízrendszerére, ehhez csatolta a be-
ruházási tervrész véleményeltérését. A beruházási terv elkészítése az ellátásért felelős, azaz az 
önkormányzat kötelessége. Véleményünk szerint a fejlesztési és pótlási terv alapos és az ön-
kormányzat részére kedvező. Tudomásunk szerint az önkormányzat szennyvízközmű beruhá-
zást nem tervezett 2019-ban, de csatoljuk a DMRV által elkészített beruházási véleményelté-
rést.  
 
A beruházási tervek olyan esetekre vonatkozhatnak, amikor új ingatlanok építésére, vagy eset-
leges hálózatbővítésre kerülne sor. Valamennyi esetben külső forrást kell igénybe venni, bőví-
tés esetén pályázat, új ingatlan bekötésénél a lakó hozzájárulása.  
 
A terveket 2018. szeptember 30-ig kell jóváhagyni. 
 
  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 

 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
                                                                                    Hegedűs Ferenc 
                                                                                        polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gördülő fejlesztési terv elfogadása                                                                                 2018. 09.28 -i Kt. ülésre 

2 
 

 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa: 
 

- a 2017. szeptemberi testületi ülés. 

 
 
3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

- a víziközmű‐szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 

 
 

4. Határozati javaslat:  
                                                                          
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2018. (IX.28.) KT határozat 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019-2033. évre vonatkozó 
szennyvíz-víziközmű gördülő fejlesztési tervről szóló előterjesztést és elfogadja az alábbiak 
szerint: 

- a DMRV által elkészített 2019-2033 közötti szennyvízrendszer fejlesztési és pótlási ter-
vet jóváhagyja, 

- az önkormányzat 2019-2033 között szennyvíz beruházást nem tervez, de fenntartja a 
jogát a terv megváltoztatására.  

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
 
 
 
 
 
 



















 
 
                 Előterjesztést készítette és előterjeszti:  Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
               
                                         Bőrdaganatok szűrésének biztosítása 
 
                     Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. szeptember  28-i ülésére 
  
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A magyarországi halálozási statisztikákban kiemelt helyet foglalnak el a rosszindulatú 
daganatos megbetegedések, így többek között a bőrből kiinduló rosszindulatú daganatok.  
 
Ezek kiszűrése viszonylag könnyen megoldható, ezért már az elmúlt testületi ülésen is 
jeleztem, hogy nagyon fontosnak tartom a rosszindulatú bőrdaganatok időben történő 
felismerését lehetővé tevő szűrések megszervezését, amely biztosítja ezen daganatok 
várhatóan sikeres kezelését is. Ezek a daganatok ugyanis  jól felismerhetőek, a bőrön való 
elhelyezkedésükből eredően könnyen diagnosztizálhatóak, időben történő kezelésük pedig az 
esetek nagy részében teljes gyógyulást eredményez, így az időben történő felismerés életet 
menthet.  
 
Az egyik ilyen bőrből kiinduló daganat pl. a melanoma, amelyik egy igen rosszindulatú 
daganat, nagyon korán ad áttéteket, és ha ez a stádium bekövetkezik, az a beteg életébe 
kerülhet, a gyógyítása sajnos nagyon kétséges. Ezért mindent el kell követni annak érdekében, 
hogy még kezdeti állapotában kerüljön felismerésre és megfelelő kezelésre. 
 
A szervezett szűrést sajnos az állam nem finanszírozza, ezért a lakosságunk iránt érzett 
felelősségtől vezérelve az önkormányzatunknak kellene ezt a fontos feladatot felvállalnia. A 
lehetőség helyben adott, a feltételek biztosíthatóak. Ehhez szükséges egy szerződés 
megkötése bőrgyógyász szakorvossal, továbbá a szűréshez szükséges feltételek biztosítása.  
 
Ennek érdekében megkerestem Nábelek Annát, a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő 
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját és Mezőfi Zoltánt, a 
Járóbeteg Szakellátó üzemeltetési koordinátorát, akik lelkesen támogatták az elképzelést, ami 
a szűrés feltételeinek biztosítását illeti. 
 
Ezután felvettem a kapcsolatot a Járóbeteg Szakrendelőben a bőrgyógyászati szakrendelést 
ellátó kolléganővel, aki a feladatot elvállalná, és havonta egy alkalommal megtartaná a 
szükséges szűrővizsgálatot az intézményben levő rendelőben. A szűréshez szükséges 
eszközök a doktornő tájékoztatása szerint rendelkezésre állnak, a helyiséget a Járóbeteg 
Szakrendelő a mellékelt Nyilatkozat alapján biztosítja a szűrés lebonyolításához. Havonta egy 
alkalommal lenne ilyen szűrővizsgálat, amelyen alkalmanként kb. 30 beteg szűrését tudná a 
doktornő elvégezni. 



Mindenképpen javaslom a szerződés megkötését, ezzel a szűrővizsgálatok folyamatos 
biztosítását a lakosság számára. A szűrővizsgálat az azt igénybevevő rétsági lakosok számára 
ingyenes lenne. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen, különös tekintettel az ügy fontosságára. 
 
 
 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 17.                                             Dr. Szájbely Ernő 
                                                                                                 PVB elnök 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
                                                                                            Dr. Varga Tibor 
                                                                                                   jegyző 
 
Határozati javaslat: 
 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a bőrdaganatok szűrésének biztosításáról készített 
előterjesztést, és azt támogatja. 
Az előterjesztéshez mellékelt, Dr. Ruzsa László Sándorné Dr. Eisler Anikó egyéni vállalkozó 
bőrgyógyász szakorvossal kötendő Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés  
aláírására. 
A szolgáltatás ellenértékét (4 hó x 60.000 Ft) a 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításakor át kell vezetni. 
 
 
Határidő:  2018. szeptember 28. 
 
Felelős:  Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 



 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről 
 
Név: Rétság Város Önkormányzata 
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi u. 20. 
Bankszámlaszám: 11741031-15451615 
Adószám: 15735492-2-12 
Képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
másrészről 
 
Név:  dr. Ruzsa László Sándorné Dr. Eisler Anikó 
Székhely:2660 Balassagyarmat, Tátra u.2/A. 
Bankszámlaszám: 10402771-50526778-85541009 
Adószám: 67142033-1-32 
Képviseli: Dr. Ruzsa László Sándorné Dr. Eisler Anikó bőrgyógyász szakorvos 
mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
 
együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint: 
 
1. A szerződés tárgya 
A rétsági lakosság körében esetleg előforduló bőrdaganatok szűrése és az ezzel kapcsolatos szakorvosi 
feladatok ellátása a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. által, a Rétság, 
Laktanya út 5. szám alatt, térítésmentesen biztosított rendelőben, havonta egy alkalommal, pénteki 
napon, 13.30 - 16.30-ig  terjedő időpontban kell elvégezni. A szűrés a rétsági lakosok számára 
ingyenes. 
 
2. A szerződés időtartama 
A szerződés határozotlan időtartamra szól.. 
 
3. A Megbízott a jelen szerződés 1. pontjában foglalt feladatok ellátását elvállalja azzal, hogy legjobb 
tudása szerint és az érvényes szakmai előírásoknak megfelelően jár el. 
 
4. A teljesítés egyéb feltételei 
A Megbízott a bőrdaganat szűréseken a szakorvosi feladatokat személyesen látja el. 
 
 
Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
A Megbízó részéről: 
Név: Dr. Szájbely Ernő 
Elérhetőség: +36 30/2634710 
E-mail: fogaszat@wnet.hu 
 
A Megbízott részéről: 
Név: dr. Ruzsa László Sándorné Dr. Eisler Anikó 
Elérhetőség: + 36 70/6346307 
 
Megbízott a Megbízó által kapcsolattartásra kijelölt személy által aláírt teljesítésigazolás birtokában 
jogosult az 5. pont szerinti megbízási díj számlázására. 
 
5. Megbízási díj 



Megbízó vállalja, hogy Megbízottnak alkalmanként bruttó 60.000 Ft ( azaz hatvanezer forint) 
megbízási díjat fizet ki, a teljesítést követő 15 napon belül, a Megbízott által megadott bankszámlára 
történő banki átutalással. A megbízási díj tartalmazza a Megbízott feladatellátása során felmerült 
költségeinek fedezetét, melyekről külön számla benyújtására nem jogosult. 
 
6. A jelen szerződés megszüntetése 
A Szerződést a Felek közös megegyezéssel írásban, 15 napos határidővel bármikor megszüntethetik. 
A közös megegyezést tartalmazó megállapodásban a Felek rendelkeznek a jelen szerződés alapján 
egymással és bármely harmadik személyekkel szemben fennálló követeléseikről és tartozásaikról.  
Felek bármelyike jogosult a jelen szerződést írásban, 60 napos határidővel, bármikor felmondani. 
Felek bármelyike jogosult továbbá jelen szerződést – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
eseteken túlmenően – az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezte esetén azonnali hatállyal, írásban, 
indokolással felmondani (rendkívüli felmondás), amennyiben: 

- a másik fél súlyos szerződésszegést követ el; 
- a másik fél ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul. 

A rendkívüli felmondás jogának gyakorlása nem érinti a Felek szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb 
igényeit, különösen a kártérítéshez való jogot. 
 
7. Irányadó jog 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv 
megbízásokra vonatkozó rendelkezései, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat 
elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik. Jogvita esetére kikötik a Balassagyarmati 
Járásbíróság illetékességét. Minden a szerződés megkötése után felmerülő és a Felektől független 
olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek 
egymást tájékoztatni. 
 
8. Egyéb rendelkezések  
 
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglalt tevékenységet a Megbízott 2018. szeptember 28. 
napjától kezdődően folyamatosan ellátja.  
 
Jelen megállapodást a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, kettő magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
Rétság, 2018. szeptember 28 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 

Hegedűs Ferenc 
       megbízó 

dr. Ruzsa László Sándorné 
            dr.Eisler Anikó 
               megbízott 

 
 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Rétság, 2018. ………………………. 
 
…………………………………………… 
              pénzügyi ellenjegyző 
 



 
 
 
 
                                                          NYILATKOZAT  
 
 
 
 
Alulírott nyilatkozom, hogy a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2018. szeptember 28. naptól kezdődően, határozatlan időre 
biztosítja Rétság Város Önkormányzatának a Rétság, Laktanya út 5. szám alatt levő Járóbeteg 
Szakellátó Központ épületében található bőrgyógyászati rendelő használatát havonta egy 
alkalommal, pénteki napokon 13.30 – 16.30-ig, az Önkormányzat által a rétsági lakosok 
számára szervezett és finanszírozott bőrgyógyászati daganatszűrés céljából. 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 28. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Nábelek Anna 
                                                                                            ügyvezető igazgató 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Közlekedésfejlesztési pályázat végrehajtásának előkészítése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 előtt ismert, hogy a város Közlekedésfejlesztési pályázata pozitív elbírálás-
ban részesült. Az engedélyezési eljárásnál tart a pályázat végrehajtása.  
 
Szükségesnek és fontosnak tartanánk a Zöld város pályázathoz hasonlóan – köztisztviselő mű-
szaki ügyintéző hiányában – külső vállalkozás, vállalkozó megbízását a műszaki lebonyolításra. 
Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a Polgármesteri Hivatal állományában jelenleg nincs 
olyan személy, aki a koordinálási munkákat elvállalná. A feladat lényegesen több attól, hogy a 
munkaköri leírások „utolsó pontjában” foglaltak szerint kiadható legyen a feladat. 
 
Egy lehetőségnek tartom Majoros Sándor szakértővel meglévő szerződésének módosítását, de 
más javaslatot is szívesen fogadok. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 

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

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

285/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat végrehaj-
tásának előkészítéséről készített előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 

1.) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében tárgyalásokat kell folytatni a Piac udvarban 
lévő 2 magántulajdonossal.  

2.) A pályázat részleteit 2018. január 31-ig ki kell dolgozni. 
3.) A pályázat végrehajtásának idejére a Képviselő-testület Majoros Sándor szakértőt 

kívánja felkérni a pályázat műszaki feladatainak koordinálására.  
4.) A kincstári bankszámla nyitást a Képviselő-testület tudomásul veszi.  

 
 
Határidő: szöveg szerint, illetve 2018. január 05. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közlekedésfejlesztési pályázat 
végrehajtásának előkészítéséről készített előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 
A pályázat végrehajtásának idejére a Képviselő-testület Majoros Sándor szakértőt kívánja fel-
kérni a pályázat műszaki feladatainak koordinálására.  
 
A vállalkozóval történő egyeztetésre a Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc pol-
gármestert a meglévő szerződés módosítás előkészítésére. 
 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közlekedésfejlesztési pályázat 
végrehajtásának előkészítéséről készített előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 
A pályázat végrehajtásának idejére a Képviselő-testület árajánlatokat és szerződéstervezeteket 
kíván bekérni az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól: 
 
1.) 
2.) 
3.) 
 
 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

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

Aprítógép beszerzésének lehetősége 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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! 
 
Már több alkalommal jeleztem, hogy az önkormányzatnak nagy szüksége lenne aprótógépre. 
Az aprítógép lehetővé tenné a volt laktanyába behordott egyenes szálas és lombos anyagok 
aprítására.  
 
Az apríték felhasználható lenne közterületeken talajtakaróként, játszótereken ütésvédő anyag-
ként, vagy komposztként. 
 
Jó minőségű, megbízható gépre gondoltam, amely hosszú időn keresztül tudná biztosítani a 
fahulladékok újra hasznosítását. Az önkormányzat tulajdonában lévő traktorhoz vásárolt aprító 
nem működik, illetve elvonja a kapacitást más munkáktól. Az aprítógép megvásárlását követően 
a két traktor dolgozhat a város közterületein, a gépet addig más dolgozó tudná kezelni. 
 
Az előterjesztéshez csatolok egy mintapéldányt.  
 
Az általam megjelölt gép beszerzési ára utánfutó alvázzal közel nettó 6 millió forint. A gépet az 
Opel személygépkocsival el tudnánk húzni a munkahelyszínekre.  
 
A laktanyában a faelégetések miatt keletkező hamu elszállítása is jelentős összeg volt, nem 
beszélve a környezetet terhelő hatásról. Véleményem szerint a gép ára megtérülne. 
 
Kérem a Képviselő-testület szíves döntését arra vonatkozóan, hogy kívánja-e bővíteni az ön-
kormányzat gépparkát egy darab aprítógép beszerzéssel. Kedvező döntés esetén konzultálunk 
közbeszerzési tanácsadóval, javaslatokat kérünk árajánlatok bekérésére.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 19. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

- volt laktanya területéről faégetést követően hamu elszállítása, 
- szóban tett többszöri polgármesteri javaslat, 
- az augusztus havi ülésen elhangzott szakértői felháborodás a közterületekről behordott 

gallyak további sorsát érintően. 
 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az aprítógép beszerzésének 
lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért 1 db aprítógép beszerzésével. Felkéri Hegedűs Ferenc polgár-
mestert, hogy közbeszerzési tanácsadóval egyeztetéseket folytasson a beszerzés megindítása 
érdekében. A szakvéleményről a Képviselő-testület tájékoztatást kér. 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az aprítógép beszerzésének 
lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem támogatja aprítógép beszerzését.  
 
Határidő: - 
Felelős: -  
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 

PROFESSZIONÁLIS 
APRÍTÓGÉPEK 

 
 

CARAVAGGI BIO 90 PROFESSZIONÁLIS APRÍTÓGÉP 

     
 

A Caravaggi BIO 90-as típusú aprítógép kiváló műszaki tartalommal és minőségben elkészített 

kis teljesítményű kerti aprítógép, mely ideális kisgazdaságok, kertek, közintézmények, 

önkormányzatok, önkormányzati intézmények zöldhulladékának hatékony, gyors 

feldolgozására. A BIO 90-es az első új fejlesztés, széria kivitelben rendelkezik mini 

kifúvókéménnyel, ami nagyban megkönnyíti az apríték összegyűjtését. A garatba behelyezett 

hulladékot késekkel előaprítja, majd 6 db megfordítható kalapács segítségével tovább darálja. A 

géppel készített apríték alkalmas virágcserepek, ágyások díszítésére-takarására, komposztálásra, 

tüzelésre stb. 

 

Kések száma: 2 db 

Ellenkések száma: 2 db 

Kalapácsok száma: 6 db 

Komposztálható anyagvastagság (maximum): Ø 80-90 mm 

Komposztálási teljesítmény (áteresztő képesség): 6-7 m3/h 

Szélesség: 750 mm  

Hosszúság: 1450 mm  

Magasság: 1390 mm  

Tömeg (felszereltség függvényében változik): 140 kg  

 

Hajtás: Teljesítmény / 
Telj. igény 

Motor: Ár: 

Elektromos motorral 10 LE / 7,5 kW 380 V 890.000 Ft. + ÁFA 

Benzin üzemű motorral 8 LE HONDA GX 270 870.000 Ft. + ÁFA 

Benzin üzemű motorral 11 LE HONDA GX 390 920.000 Ft. + ÁFA 

BIO 90 XL Benzin üzemű 

motorral 

11 LE HONDA GX 390 1.020.000Ft. + ÁFA 

Egytengelyes kerti gépről 5-12 LE   785.000 Ft. + ÁFA 

Traktorról 15-25 LE   810.000 Ft. + ÁFA 

  



 

 

PROFESSZIONÁLIS 
APRÍTÓGÉPEK 

 
 

CARAVAGGI BIO 230 PROFESSZIONÁLIS APRÍTÓGÉP 
 (hidraulikus behúzó hengerrel, önálló hidraulika rendszerrel) 

 

  
 

A BIO 230-as a 190-es modell megnövelt teljesítményű, behúzó hengerekkel felszerelt változata. 

A gép egy új kombinációjú késes-kalapácsos aprító-egységgel rendelkezik, mely késes 

előaprítás után a kalapácsok segítségével további darálást végez. Az apríték méret 

nagymértékben befolyásolható a behúzási sebességgel, illetve a cserélhető aprítórosta 

segítségével. Az apríték az aprítótérből közvetlenül egy állítható kifúvókéményen keresztül 

juttatható szállító járműre, vagy gyűjtőkonténerbe. A viszonylag kisméretű BIO 230-es gép nagy 

előnye a 12 cm-es aprítható ágméret, és a nagy aprítási teljesítmény. A gépkezelők munkáját 

tovább könnyíti, hogy önálló hidraulikus hajtású behúzó hengerekkel rendelkezik ez a 

modell, melyek fordulatszáma folyamatos etetés közben is fokozatmentesen szabályozható. A 

gép egyaránt alkalmas egyenes szálas anyagok, valamint gallyakkal tűzdelt ágak aprítására is. 

Felszerelhető egyszerű, vagy közúton vontatható alvázzal, és teljesen önjáró alvázszerkezettel 

is. Meghajtása történhet elektromos, benzin üzemű vagy dízel motorral, valamint traktorról. 

 

Kések száma:  

 - sugár irányú mozgókés (fordítható): 2 db 

 - középsó mozgókés 1 db 

 - állókés 2 db 

Kalapácsok száma: 24 db 

Komposztálható anyagvastagság (maximum): Ø 120 mm 

Komposztálási teljesítmény (áteresztő képesség): 8-10 m3/h 

Apríték méret rostával (maximum): kb. 20 mm 

Kifúvókéménnyel  

Behúzó henger: változtatható sebességű és forgásirányú, független hidraulika rendszerrel hajtott 

4 kerekű, kézi vontatású alvázra szerelve, etetőgarat szállítási helyzetbe felhajtható 

Szélesség: 1200 mm  

Hosszúság: 2050 mm  

Magasság: 2100 mm  

Tömeg (felszereltség függvényében változik): 550 kg 



 

  
3 pontos függesztő szerkezet 

széria felszereltség traktorhajtású kivitelnél 

4 kerekű alváz 

széria felszereltség motoros gépeknél 

 

Hajtás: Teljesítmény / Motor: Ár: 
Telj. igény 

Elektromos motorral 15 LE / 11kW 380 V 1.985.000 Ft. + ÁFA 

Benzin üzemű motorral 11 LE HONDA GX 390 2.250.000 Ft. + ÁFA 

Benzin üzemű motorral 20,8 LE HONDA GX 630 2.585.000 Ft. + ÁFA 

Diesel üzemű motorral 19 LE Lombardini 25 LD 425 3.155.000 Ft. + ÁFA 

Traktorról (kardántengellyel) 25-40 LE  - 1.735.000 Ft. + ÁFA 

Traktorról (nyomatékhatárolós 

kardántengellyel) 

25-40 LE  - 1.825.000 Ft. + ÁFA 

Opciók: 

 - vontatható munkagép alváz (csak motoros változatra, közúti forgalomba 

nem helyezhető) 
245.000 Ft. + ÁFA 

 - utánfutó alváz (80 km/h-val vontatható közúton, ráfutófékkel) 735.000 Ft. + ÁFA 

 - aprító rosta 130.000 Ft. + ÁFA 

 - önjáró alváz 850.000 Ft. + ÁFA 

 - elektronikus vészleállító „No Stress” (elektromos motorral szerelt gép 

esetén pontosítandó) 

440.000 Ft. + ÁFA 

 - gumihevederes futóművel szerelt önjáró kivitel 1.265.000 Ft. + ÁFA 

 

BIO 230 apríték méret: 
 

  
aprító rostával aprító rosta nélkül 

 

Az apríték méret, minőség és homogenitás, nagyban függ az aprítandó anyag minőségétől 

(vastagság, hosszúság, nedvességtartalom, keménység, stb.) 



 

PROFESSZIONÁLIS 
APRÍTÓGÉPEK 

 
 

CARAVAGGI BIO 235 PROFESSZIONÁLIS APRÍTÓGÉP 
 (hidraulikus behúzó hengerrel, önálló hidraulika rendszerrel) 

 
 

A BIO 235-ös a 230 modell megnövelt teljesítményű változata. A gép egy új kombinációjú 

késes-kalapácsos aprító-egységgel rendelkezik, mely közvetlenül egy állítható 

kifúvókéményhez csatlakozik. A viszonylag kis méretű BIO 235-es gép nagy előnye a 13-15 

cm-es aprítható méret, és a nagy aprítási teljesítmény. A gép alkalmas egyenes szálas és lombos 

anyagok aprítására is. Felszerelhető közúti alvázzal. 

 

Kések száma:  

 - sugár irányú mozgókés (fordítható): 2 db 

 - középsó mozgókés 1 db 

 - állókés 2 db 

Kalapácsok száma: 24 db 

Komposztálható anyagvastagság (maximum): Ø 130-150 mm 

Komposztálási teljesítmény (áteresztő képesség): 9-11 m3/h 

Apríték méret rostával (maximum): kb. 20 mm 

Kifúvókéménnyel  

Behúzó henger: változtatható sebességű és forgásirányú, független hidraulika rendszerrel  

4 kerekű, kézi vontatású alvázra szerelve, etetőgarat szállítási helyzetbe felhajtható 

Szélesség: 1280 mm  

Hosszúság: 2800 mm  

Magasság: 2230 mm  

Tömeg (felszereltség függvényében változik): 690 kg 



 

Hajtás: Teljesítmény / Motor: Ár: 
Telj. igény 

Elektromos motorral 25 LE / 18 kW 380 V 3.515.000 Ft. + ÁFA 

Benzin üzemű motorral 20,8 LE HONDA GX 630 3.360.000 Ft. + ÁFA 

Benzin üzemű motorral 22,1 LE HONDA GX 690 3.460.000 Ft. + ÁFA 

Diesel üzemű motorral 30 LE Lombardini Focs 1003 4.130.000 Ft. + ÁFA 

Diesel üzemű motorral 30 LE Lombardini Focs 1003, 

fém behúzó szalaggal 

5.060.000 Ft. + ÁFA 

Traktorról (kardántengellyel) 30-50 LE   2.580.000 Ft. + ÁFA 

Traktorról (acél betöltőnyílással, 

kardántengellyel) 

40-80 LE   3.485.000 Ft. + ÁFA 

Opciók:  

utánfutó alváz (80 km/h-val vontatható) 735.000 Ft. + ÁFA 

aprító rosta 130.000 Ft. + ÁFA 

elektronikus vészleállító „No Stress” 440.000 Ft. + ÁFA 

gumihevederes járószerkezet benzines modellhez 1.345.000 Ft. + ÁFA 

gumihevederes járószerkezet dízel modellhez 1.985.000 Ft. + ÁFA 

gumihevederes járószerkezet távirányítóval, 180 fokban  

   elfordítható felépítménnyel és szintezővel 

2.820.000 Ft. +ÁFA 

önjáró alváz (kis sebességű, helyváltoztató) 850.000 Ft. + ÁFA 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta 

KÖTELEZŐ FELADAT ELLÁTÁSÁRA IRÁNYULÓ LÉTSZÁMBŐVÍTÉS ENGEDÉLYEZÉSE 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 köznevelési intézményekben folyó szociális támogató szolgáltatások bővítése, a gyermekek, 
tanulók veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 2018. szeptember 01. napjától óvodai és 
iskolai segítő tevékenység bevezetésére kerül sor valamennyi köznevelési intézményben. Ezt a 
tevékenységet a járási székhely önkormányzat által fenntartott család- és gyermekjóléti közpon-
toknak -speciális szolgáltatásaik keretében- kötelező jelleggel kell biztosítaniuk. A feladatot ellátó 
segítő szakemberek a család- és gyermekjóléti központ alkalmazásában kell, hogy álljanak. A 
szakmai létszám irányszámait a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete határozza 
meg, mely a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ esetében 2 fő. 

Az önkormányzatokat, az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatás-
ként nyújtott óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátására támogatás illeti meg. A konkrét támo-
gatási összeget (három hónapra 2.230.831,- Ft) a fenntartó az „EBR 42” számú online felületen 
igényelheti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a Rétsági Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ számára előírt szakmai létszám betöltését engedélyezni szívesked-
jen. 
 
 
2018. szeptember 04. 
  

Kovácsné Gregor Márta 
    intézményvezető  
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehaj-
tása  

3. Jogszabályi háttér:  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A § (2) 
bekezdés ag) pontja: 

„A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdése és az Szt. 64. 
§ (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl 
ag) óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet lát el.” 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rende-
let  

19. § alapján: 

„A család- és gyermekjóléti központ ellátja a Gyvt. 39. § (3a) bekezdése és 40/A. §-a szerinti fel-
adatokat.” 

25. § (1) bekezdés alapján: 

„Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó 
gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.” 

26. § (1) bekezdés alapján: 

„Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ 
együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel.” 

1. számú melléklet: 

Óvodai és iskolai szociális segítő: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, 
család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem 
szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus 
 

4. Határozati javaslat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(09.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ szakmai létszámának bővítése tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátására 2 fő köte-
lezően alkalmazandó felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazott alkalmazásra kerüljön a 
Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központnál.  
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A létszámváltozást az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán, valamint a 2018. évi 
költségvetési rendeleten át kell vezetni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, az új státuszokkal 
kapcsolatos munkáltatói feladatok elvégzésére. 
 
Határidő: 2018. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
 
 

dr. Varga Tibor 
        jegyző 



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: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szerződéskötés jóváhagyása: Pesti Művész Színház – Egy csók és más semmi 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 2016-os „Ki a hunyó, avagy a Bubus”, és a tavalyi „Az ördög nem alszik” c. színházi előadá-
sok sikere után a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi programjai között tervezte a 
Pesti Művész Színház – „Egy csók és más semmi” című két felvonásos operettjének bemutatá-
sát. 

Az előadás tervezett időpontja: 2018. október 18. csütörtök, 19.00 óra, helyszíne a művelődési 
központ színházterme. 
Költsége: 450.000 Ft + 121.500 Ft áfa, összesen: 571.500 Ft, mely összeg az intézmény 2018. 
évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
Belépődíj: 2.200 Ft. 

Mellékelve csatoljuk a színházzal megkötni kívánt szerződéstervezetet, melynek jóváhagyását 
kérjük. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 11. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 

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

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 

 

 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2018. (IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötés jóváhagyása 
(Pesti Művész Színház: Egy csók és más semmi) 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2018. október 18-i, a Pesti Művész Színház által bemutatásra kerülő 
Egy csók és más semmi című színházi előadással kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

 

 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



Megbízási szerződés 
 
 

Mely létrejött egyrészről a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi 
út 26. (Adószám: 15453260-1-12, Képviselő: Varga Nándorné ig. h.) 
mint Megbízó 
 

másrészről a Pesti Művész Színház Színházi Egyesület, 1031 Budapest, Pogánytorony u. 3. 
(Adószám: 18245031-2-41), törvényes képviselője: Fogarassy András, elnök, mint Megbízott 
(Színház) között. 
 
A megbízási jogviszony ideje: 2018. október 18. csütörtök, 19.00 óra. 
 
A Megbízó megbízza a Megbízottat (Színházat), hogy a fenti időpontban eljátssza a Halász-
Eisemann-Békeffi: Egy csók és más semmi című két felvonásos produkciót. 
 
A megbízás díja: 450.000Ft+Áfa 
 

A megbízási díj részben vagy egészben a teljesített jegybevételből – átadott jegybevételként – 
kerül kifizetésre. 
 
Helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
 
Technikai igény: CD lejátszó biztosítása, illetve a terem saját hang- és fényberendezéseinek 
használata egy helyi technikus segítségével. 
Kapcsolattartó technikus neve: Józsa Krisztián, tel.: 06 35 350 785, 06 30 947 0823 
Technikai kapcsolat: Turjánszky Zoltán: 0620 5716576  
Az előadást élő zenekar kíséri. 
Fizetés az előadást követően 8 napon belül, számla ellenében átutalással történik. 
Számlaszám: 10700392-26422905-51100005 CIB Bank. 
 
A szerzői jogdíjat a Megbízott fél (Színház) fizeti. 
 
Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Pesti Művész Színház Színházi Egyesület, mint Megbízott 
(Színház) által 2018.10.18-án 19 órakor megtartott Egy csók és más semmi című előadás 
jegyértékesítése nyomán a Megbízó saját jegyértékesítési rendszerében nyilvántartott nettó 
jegybevétel teljes összegét a Pesti Művész Színház Színházi Egyesület átengedett jegybevételként 
nyilvántartásba vegye Tao támogatás befogadásának céljából. A szerződő felek tudomásul veszik, 
hogy Megbízottnál az ilyen módon átengedett jegybevétel legfeljebb szerződött nettó 450.000 Ft 
megbízási díj összegéig számolható el. Megbízó a fellépést követően igazolást állít ki, amely 
tartalmazza az előadás címét, helyszínét, időpontját, az előadás fizető nézőszámát, a befolyt teljes 
bruttó, nettó jegy-bevétel, és az átengedett nettó jegybevétel összegét. 
Amennyiben valamely fél jelen szerződés aláírása után felmondja a Megállapodást, kölcsönös 
kártérítésben állapodnak meg, melynek mértéke 30 napon belüli felmondás esetén a tiszteletdíj 
50%-a, az előadást megelőző 7 napon belül történő felmondás esetén a tiszteletdíj 100%-a. A 
kártérítés esedékessége a jelen Megállapodásban rögzített előadás időpontját követő 8. 
munkanap, amelynek elmulasztása esetén a jelen Megállapodás a kártérítési végrehajtás alapjául 
szolgál. Vis maior esetén kártérítéssel egyik fél sem tartozik. 
Egyéb kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Budapest, 2018. szeptember 11. 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 Megbízó Megbízott 



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: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szerződéskötés jóváhagyása: Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes már több alkalommal bemutatkozott a rétsági és kör-
nyékbeli közönség előtt, mindig nagy sikerrel. Előadták már a Magyaroké, a Táncoljatok című 
táncprodukciójukat, idén pedig az Örökség című előadásukkal vendégszerepelnének.  

Az előadás tervezett időpontja: 2018. október 25. csütörtök, 19.00 óra, helyszíne: Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár színházterme. Az előadáshoz szükséges technikai feltételek a mű-
velődési központban rendelkezésre állnak. 

Az együttes képviselőjével történt megbeszélés szerint a belépőjegy összege idén is 2.200 Ft 
lenne, az elmúlt évek tapasztalatai alapján kb. 150-180 fő néző megjelenésére lehet számítani. 
Megállapodás szerint az együttes megbízási díja az értékesített belépőkből származó jegybevé-
tellel megegyező összeg. 

A program a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi programtervezetében szerepel, 
valamint az intézmény 2018. évi költségvetése tartalmazza a rendezvény megvalósításával 
kapcsolatos kiadási és bevételi költségeket. 

Mellékletként csatoljuk az együttessel megkötni kívánt szerződés tervezetét, melynek jóváha-
gyását kérjük. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 

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

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 

 

 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2018. (IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötés jóváhagyása: 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2018. október 25-i, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes által 
bemutatásra kerülő Örökség című táncelőadással kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

 

 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
mely létrejött egyrészről a 
 
Számlázási név: Városi Művelődési Központ és Könyvtár,  
Cím: 2651 Rétság, Rákóczi út, 26 szám  
Adószám: 15453260-1-12 
Képviselő neve: Varga Nándorné  
Telefon: 0036-35550163  
mint Megbízó 
 
másrészről  
Számlázási név: Ansamblul Național Secuiesc Harghita (Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes) 
Képviselő neve: András Mihály, igazgató 
Megbízott székhelye: Csíkszereda, Temesvári út, 6 szám (Miercurea-Ciuc, Bulevardul 
Timișoarei, nr. 6)  
Megbízott adószáma: RO34807618 
IBAN szám: RO61BRDE210SV10519902100  
Bank neve: Banca Română pentru Dezvoltare (BRD) 
SWIFT kód: BRDEROBU  
Telefon: 0040-266-371362 
E-mail: office@hargitatanc.ro 
mint Megbízott,  
 
együttesen: Felek, között  
alulírott napon és helyen a következő feltételek szerint: 
 
1. A megállapodás tárgya: 

Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az itt megnevezett helyen és időpontban jelen 
szerződés értelmében műsort szolgáltasson: 
Helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár színházterme, Rétság, Rákóczi út 26. 
Rendezvény megnevezése: Örökség című előadás 
Fellépők: Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
Dátum: 2018. október 25. Örökség c. produkció 19.00 órától  
 

2. Megbízott az 1./ pontban meghatározott megbízást elfogadja, valamint vállalja, hogy a 
művészek megfelelő szellemi és fizikai állapotban megjelennek, és a tőlük megszokott 
színvonalon, legjobb tudásuk szerint előadják műsorukat. 

 
3. Megbízási díj: Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pontban meghatározott 

megbízás teljesítéséért előadás napján számla ellenében készpénzben az alábbi összeget 
fizeti ki: 
Megbízási díj (jegybevétel): ………… Ft, azaz …………………………………………… 
(alanyi mentes), forintosított készpénzfizetési számla ellenében. 
 

4. Megbízott vállalja, hogy amennyiben nem teljesíti a jelen szerződésben vállaltakat, úgy 
kártérítés jogcímén a 3. pontban meghatározott megbízási díj 100%-át a Megbízónak a 
teljesítés időpontját követő nyolc munkanapon belül megtéríti. 
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5. Kiegészítő feltételek, megjegyzések: 
Megbízó biztosít az együttes létszámának megfelelő méretű öltözőt.  

 
6. Megbízó vállalja, hogy biztosítja a fellépő művészek személyi biztonságát; gondoskodik 

arról, hogy a fellépő művészek a fent meghatározott helyen és időintervallumban a műsort 
és a koncertet leadhassák.  

 
7. Biztonsági és állagmegóvó előírások: 

7.1. Megbízott a tűzrendészeti, balesetvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat betartja és 
betartatja, és tudomásul veszi az alábbiakat: 

7.2. Dohányzás és nyílt láng használata az épület teljes területén tilos. 
7.3. Színpadi kelléket (díszlet, hangszer, műszaki berendezés, installáció, dekoráció stb.) 

kizárólag a színpadfelület roncsolása nélkül (szögelés, fúrás) szabad elhelyezni.  
 
8. Felelősség: 

8.1. Megbízott a 7. pontban részletezett kötelezettségeinek megszegéséből eredő károkat a 
felmerülésüket követő napon köteles a Megbízónak megtéríteni. 

8.2. Megbízott az általa hozott eszközök vagyonbiztosításáról saját költségén 
gondoskodik. Ezen kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért a Megbízó 
felelősséggel nem tartozik. 

 
9. Kép- és Hangfelvétel: 

9.1. Megbízó a rendezvényen a saját maga készített fotókat, felvételeket, referenciaként 
felhasználhatja, a személyiségi- és szerzői- jogok betartása mellett. 

9.2. Minden más, kép- és hangrögzítést Megbízó egyeztet a Megbízottal. 
9.3. Megbízott hozzájárul, hogy a koncertről nem kereskedelmi céllal kép- és hangfelvétel 

készíthető. A felvétel nem lehet hosszabb 25 percnél, melyből maximum 5 perces 
vágott anyag készíthető! 

 
10. Vis Maior: Megbízott mentesül jelen szerződésben foglaltak alól, amennyiben a 

közreműködő művészek indokolt akadályoztatása (vis maior) miatt nem tud eleget tenni a 
felkérésnek. Amennyiben valamelyik művész a fellépést indokolt akadályoztatása miatt 
teljesíteni nem tudja, a Megbízott helyette más művészt ajánl fel. A művészt a fellépés 
alól mentesíti, ha útközben baleset éri. Ezekben az esetekben kártérítéssel egyik fél sem 
tartozik. 

 
11. Amennyiben a produkciót valamelyik fél az előadás megkezdése előtt 30 napon belül 

mondja le, kártérítésként köteles 7-30 napon belül a tiszteletdíj 50%-át, 7 napon belül a 
tiszteletdíj 100%-át a másik félnek megfizetni. Kivétel, ha a szerződő felek írásban 
megállapodnak a szerződés módosulásáról.  

 
 

Záró rendelkezések: 
 
12. Felek megállapodnak, hogy a jelen Megbízási szerződés módosítása kizárólag írásban 

érvényes és hatályos. 
 
13. Felek az együttműködésük során egymásról megismert adatokat bizalmas információként 

kezelik, és harmadik fél tudomására vagy nyilvánosságra a másik fél előzetes írásos 
jóváhagyása nélkül nem hozzák.  
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14. Felek megállapodnak abban, hogy ezen megállapodással kapcsolatos vitás kérdéseket 

lehetőleg békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Nógrád 
Megyei Bíróság illetékességét köti ki. 

 
15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvének és egyéb vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadók. 
 
16. Jelen szerződés mindaddig, amíg azt a felek szerződés aláírására felhatalmazott képviselői 

cégszerűen alá nem írták, csak a felek közötti tárgyalás alapjául szolgáló tervezetnek 
minősül, mely alapján felek között semmilyen jogviszony sem jön létre, és mely alapján a 
Feleknek ajánlati kötöttsége nem áll fenn. 

 
17. Jelen szerződés két eredeti példányban készült, melyből egy példányt a Megbízott, egy 

példányt a Megbízó kapott. 
 
Szerződő Felek a jelen Megbízási szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.  
 
 
 
 
Rétság, …………………………………… 
 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 megbízó megbízott 
 Varga Nándorné András Mihály 
 igazgatóhelyettes igazgató 
 Városi Művelődési Központ és Könyvtár Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
 



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: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szerződéskötés jóváhagyása: RebekArt Produkció (’56-os emlékműsor) 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. október 23-án rendez megemlékező ünnepsé-
get az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. 

A műsor menetét a hagyományoknak megfelelően tervezzük: 18.00 órakor elhangzik a Him-
nusz, ezt követik az ünnepi beszédek, majd a helyi és meghívott művészek fellépése, végül 
Szózat. 

A műsorösszeállításban idén helyi közreműködőként a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes 
ifjúsági nagycsoportja és az Általános Iskola énekkara szerepel. Meghívott vendégművész Csjef 
Klaudia énekművész és R. Kárpáti Péter színművész, akik 35 perces verses-dalos emlékműso-
rukat adják elő. A fellépési díj 190.000 Ft + áfa, mely összeg a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Az előadás szerződéstervezetét mellékeljük, melynek jóváhagyását kérjük. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 14. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
 
 
 

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

 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 

 

 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2018. (IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szerződéskötés jóváhagyása 
RebekArt Produkció (’56-os emlékműsor) 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2018. október 23-i ’56-os ünnepi emlékműsorral kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megbízási szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 10. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

 

 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

 
 

mely létrejött egyrészről a(z) 

(továbbiakban, mint Megbízó), 
 
valamint a 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(továbbiakban, mint Megbízott) között az alulírott napon és feltételek mellett: 
 
 
 A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy 1956 Emlékműsor c. műsorát előadja. 
 
 
• A fellépés - 1956 Emlékműsor - kezdete: 2018 október 23. (kedd), 18:00 óra; időtartama 

kb. 30 perc. Résztvevői: Csjef Klaudia és R. Kárpáti Péter (Techn. szüks.: 2 db mikrofon, 2 
db mikrofonállvány, hangosítás) 

 
1., A Megbízó vállalja, hogy a fellépés (előzetesen egyeztetett) technikai hátterét biztosítja. 
 
2., A fellépés helyszíne: Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Rétság, Rákóczi út 26. 
 
3.,         A fellépés díja: 190.000.- Ft + 27% ÁFA 

  a díj tartalmazza az útiköltséget 
 

4., Fenti díjat a Megbízó elektronikus átutalási számla ellenében, átutalással kiegyenlíti a Megbízottnak 
(RebekArt Produkció Kft – 10918001-00000027-11730007). 

 
5., A Megbízott a fenti díjazásért, helyszínen és időben vállalja műsorának előadását. 
 
6., Jelen szerződésben foglalt fellépés megtartásának bárminemű veszélyeztetettsége esetén mind a 

Megbízó, mind a Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni a másik szerződő felet. 

Cég:
Cím:

Levelezési cím:
Adószám:

Bankszámlaszám:
Képviselője:

Kapcsolattartó:
Kapcsolattartó tel:

Hivatalos e-mail:

RebekArt Produkció Kft. 
8380 Hévíz, Vörösmarty u. 4. 
1161 Budapest, Nonn János u. 5., R. Kárpáti Péter 
24174493-2-20 
10918001-00000027-11730007 
Kárpáti Rebeka 
R. Kárpáti Péter 
+36 30 973 6169 
info@rebekart.hu,   rebekart@t-online.hu 

Cég:
Cím:

Levélcím:
Adószám:

Bankszámlaszám:
Képviselője:

Kapcsolattartó:
Kapcsolattartó tel:

Hivatalos e-mail (e-számlához):

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Rétság, Rákóczi út 26. 
Rétság, Rákóczi út 26. 
15453260-1-12 
………………-……………………-……………….. 
Varga Nándorné Igazgatóhelyettes Asszony 
Kelemen Ágnes 
……………………………. 
muvkozpont@retsag.hu 
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7., Ha a fellépés indokolatlan lemondására - két héttel az esemény időpontja előtt - kerül sor; a fellépti 

díj 50%-a fizetendő a másik félnek.  
  
8., Ha a fellépés napján, a fellépők helyszínre érkezése után a fellépés elmaradására a Megbízón és 

Megbízotton kívül álló okok miatt kerül sor (pl. időjárás), akkor a Megbízott részére a fellépti díj 
100%-a fizetendő, ill. szabadtérre tervezett programnál rossz idő esetén a műsorok fedett 
környezetben kerülnek előadásra, ill. a művészek zárt térben tartják meg műsorukat. Ha a már 
megkezdett fellépés a Megbízón vagy a Megbízotton kívül álló okok miatt szakad félbe, úgy a 
fellépti díj 100%-a fizetendő a Megbízottnak. 

 
9., A szereplőváltoztatás jogát - vis major esetében - a Megbízott fenntartja, de arról Megbízóval 

közösen egyeztet. A Megbízott fenntartja a jogot, hogy alvállalkozója hibájából történő műsor-
meghiúsulás esetén semmilyen felelősséggel nem tartozik Megbízó felé. 

 
10., Jelen szerződés két példányban készült, a felek teljes körű megállapodását tartalmazza, és azt a 

felek a fentiek tudomásul vétele után szignálták. 
 
 
 
 
Kelt.: Budapest, 2018 09. 13. 
 
 
 
 
 
Megbízó: ………………………………                Megbízott: ……………………………………… 
                             R. Kárpáti Péter kapcsolattartó  

       P.H.                  P.H. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

(Kérjük, a Teljesítési Igazolást a műsor maradéktalan befejezése után e-mailben, vagy postai úton a Megbízotthoz eljuttatni 
szíveskedjenek! Köszönjük!) 
 

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 
 
 

Alulírott, mint Megrendelő igazolom, hogy a szerződésben foglaltakat a Megbízó 
maradéktalanul teljesítette. 

 
 
Kelt.: ……………………………………,  ……………..  ………….. . ... 
 

 
……………………………………. 

Megbízó 
  P.H. 
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Előterjesztést készítette: Kelemen Ágnes Előterjesztő: Varga Nándorné 

Szüreti rendezvénnyel kapcsolatos szerződéskötések jóváhagyása 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 Városi Művelődési Központ és Könyvtár – a 2018. évi programtervnek megfelelően – 2018. 
október 13-án, szombaton rendezi meg a Városi Szüreti mulatságot. 

A rendezvény három programrészből áll: 14 órától lesz a felvonulás a hagyományoknak megfe-
lelő útvonalon: Nagyparkoló › Zrínyi utca › Mikszáth út › Takarék út › Mező út › Jókai út › Petőfi 
út › Nagyparkoló. Táncos megállóhelyek: KRESZ-park › Mező u. eleje és vége › Nagyparkoló. 
Az elmúlt évben – hogy a gyalogos felvonulás a kisgyermekek és az idősek számára ne legyen 
olyan megterhelő – kisvonatot rendeltünk. Idén a diósjenői Boróka Egyesülettől kaptunk kedve-
ző ajánlatot (40.000 Ft), a bérlésről velük szeretnénk szerződést kötni. 

A rendezvény kulturális része a művelődési központ színháztermében 16 órakor terményáldás-
sal kezdődik. A kisbíró regölése, a bíró és bíróné nyitótánca után a rétsági óvodások, óvónénik 
és dajkák, valamint a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes műsora következik. Helyi fellépőként 
közreműködik még Simon Katalin, Kövi Flóra és Jóni Anita. Meghívott vendégkét Pálházi Bence 
és barátai népzenei koncertjével zárnánk ezt blokkot. A koncert költsége 120.000 Ft + áfa, a 
zenekarral kötendő szerződés tervezetét mellékeljük. 

A nap zárásaként este 8 órakor kezdődik a bál (belépődíj: 500 Ft), melyre zeneszolgáltatóként 
Siklai Istvánt kértük fel. A hajnalig tartó bál költségvonzata 90.000 Ft, a szerződéstervezetet 
szintén mellékletként csatoljuk. 

A program megvalósításával kapcsolatos pénzügyi fedezet a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 

Mellékletként csatoljuk a fent említett szerződések tervezetét, melynek jóváhagyását kérjük. 

 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
                                                                                                             ----------------------------- 
                                                                                                              Varga Nándorné ig.h. 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-

hajtása:  
 

 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 3.§ (4) bekez-
dés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapo-
dást (…) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, vagy felmondani.” 

 

 

 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…/2018. (IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 

Szüreti rendezvénnyel kapcsolatos 
Szerződéskötések jóváhagyása 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár előterjesztését a 2018. október 13-i Szüreti mulatsággal kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező 

a) a Boróka Gyermekjóléti Egyesülettel kötendő Együttműködési-bérleti szerződést városnéző 
kisvonat igénybevételéről 40.000 Ft értékben; 

b) a Pálházi Bencével kötendő Szolgáltatási szerződést népzenei koncert megtartásáról 
120.000 Ft + áfa értékben; 

c) a Siklai Istvánnal kötendő Szolgáltatási szerződést zeneszolgáltatásról 90.000 Ft értékben. 
 
Felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2018. október 1. 
Felelős: Varga Nándorné ig.h. 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

 

 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI-BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 
Mely létrejött egyrészről a 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
adósz.: 15453260-1-12 
képviselője: Varga Nándorné, 30/5630451 
mint Megrendelő 
 
másrészről a 
BORÓKA Gyermekjóléti Egyesület 
címe: 2643 Diósjenő, Vörösmarty u. 12. 
adószám: 18567327-1-12, 
bankszámlaszám: 11738008-20873846 
képviselője: Schaf Ibolya, 30/9564023 
kapcsolattartója: NémethKrisztina, 70/6707217 
mint Megbízott 
 
között az alábbi feltételek mellett: 
 
1./  A megbízás tárgya: Megrendelő bérelni kívánja 2018. október 13.-án 14:00 óra és 16:00 óra 
között a Megbízott tulajdonát képező 1 db gumikerekes városnéző kisvonatot, az előzetes 
megbeszélés alapján, Rétság helyszínen. 
 
2./ A megbízás időtartama: az 1./ pontban foglaltak szerint. 
 
3./ Megbízott rendelkezésre bocsátja a kisvonatot az 1./ pontban megjelölt időpontban a sofőrrel 
együtt. 
 
4./ Szerződési díj: 40.000 Ft, azaz Negyvenezer forint (áfa mentes), mely összeget a Megrendelő 
átutalással teljesíti a Megbízott 11738008-20873846 sz. számlájára 2018. október 20-ig. 
 
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon aláírják. 
 
Diósjenő, 2018.szeptember 12. 
 
 
 
 
 …………………………… …………………………… 
 Megrendelő Megbízott 



 
 Tárgy: Szolgáltatási szerződés 
   
 Ügyiratszám: …/2018. 
 Ügyintéző: Kelemen Ágnes 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: konyvtar@retsag.hu; muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Szolgáltatási szerződés 

 
Amely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651. Rétság, Rákóczi út 26.) 
 – mint megrendelő – és 
 
Név: Pálházi Bence .....................................................................................................................  

Adószám:  ....................................................................................................................................  

Cím, tel./fax.:  ..............................................................................................................................   

– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A szolgáltatás megnevezése: Pálházi Bence és barátai népzenei koncert a szüreti mulatságon 

A szolgáltatás helye: Művelődési Központ, színházterem...........................................................  

Időpontja: 2018. október 13. szombat, kb. 16.30 órától ..............................................................  

A szolgáltatás költsége: 120.000 Ft + áfa, azaz Egyszázhúszezer Forint + áfa ...........................  

A szolgáltatás költsége annak teljesítésekor kerül kifizetésre egy összegben, számla ellenében 
készpénzben a helyszínen. Az összeg a szállítási- és útiköltséget tartalmazza. A szolgáltató 
vállalja, hogy esetleges megbetegedés (meghibásodás) esetén megfelelő helyettesről 
(helyettesítő eszközről) gondoskodik. 
 
Megjegyzés, technikai feltételek: ................................................................................................  

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

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

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
 ............................................... ..............................................  
 megrendelő szolgáltató 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
       Művelődési Központ: 35/350-785
                       Könyvtár: 35/550-163Igazgató: 35/550-164, 



 
 Tárgy: Szolgáltatási szerződés 
   
 Ügyiratszám: …/2018. 
 Ügyintéző: Kelemen Ágnes 
 Adószám: 15453260-1-12 
 Számlaszám: 11741031-15453260 
 E-mail: konyvtar@retsag.hu; muvkozpont@retsag.hu 
 

 

 
Szolgáltatási szerződés 

 
Amely létrejött a Városi Művelődési Központ és Könyvtár (2651. Rétság, Rákóczi út 26.) 
 – mint megrendelő – és 
 
Név: Siklai István ........................................................................................................................  

Adószám: 79247537-1-32 ...........................................................................................................  

Cím, tel./fax.: 2645 Nagyoroszi, Kiss János út 45. T:20/2732820  ............................................   

– mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 
 
A szolgáltatás megnevezése: Zeneszolgáltatás a szüreti bálon ...................................................  

A szolgáltatás helye: Művelődési Központ, aula .........................................................................  

Időpontja: 2018. október 13. szombat, 20.00 órától ....................................................................  

A szolgáltatás költsége: 90.000 Ft, azaz Kilencvenezer Forint ...................................................  
(Adószámmal rendelkező magánszemély.) 

A szolgáltatás költsége annak teljesítésekor kerül kifizetésre egy összegben, számla ellenében 
készpénzben a helyszínen. Az összeg a szállítási- és útiköltséget tartalmazza. A szolgáltató 
vállalja, hogy esetleges megbetegedés (meghibásodás) esetén megfelelő helyettesről 
(helyettesítő eszközről) gondoskodik. 
 
Megjegyzés, technikai feltételek: ................................................................................................  

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

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

A szerződésben foglaltakat a szerződő felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
 
 
 
 ............................................... ..............................................  
 megrendelő szolgáltató 

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
        ÉS
  KÖNYVTÁR

2651 Rétság, Rákóczi út 26. Pf. 24.
       Művelődési Központ: 35/350-785
                       Könyvtár: 35/550-163Igazgató: 35/550-164, 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Kalmár Erzsébet kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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! 
 
Kalmár Erzsébet Rétság, Takarék u. 27. szám alatti lakos azzal a kéréssel fordul a Képviselő-
testülethez, hogy az ingatlana előtti parkolóban, a lejáró mellett 1 db parkolóhelyet „mozgáskor-
látozott” megkülönböztető jellel ellátni szíveskedjen.   
 
Amennyiben a Képviselő-testület támogatja a kérést, a mozgáskorlátozott jelzés felfestése és 
szabályos (piktogramos) közlekedési táblát is ki kell helyezni. A felfestés és a tábla beszerzési 
költségeire éves költségvetésünk tartalmaz fedezetet. 
 
A felfestés időjárás függvényében végezhető el. A felfestés során figyelembe kell venni a az ÚT 
2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)”című útügyi tech-
nológiai szabályt (2009. augusztus 15-től jelenleg is hatályos). A szabály alapján az akadály-
mentes parkoló legkisebb szélességi mérete 3,6 méter, mely tartalmazza a kiszállási sávot is (2,5 
méter parkoló 1,1 méter kiszállási sáv).   
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

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

 
2016. február 26-i ülésen Baditzné Vígh Magdolna Rétság, Takarék u. 25. szám alatti 
lakos azonos kérelme, melyet a Képviselő-testület támogatott. 

3. Jogszabályi háttér:  

-  253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet – az országos településrendezési és építési köve-
telményekről (továbbiakban: OTÉK) című jogszabály, 
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- ÚT 2-1.208 jelzésű „Akadálymentes közúti létesítmények (A KTSZ kiegészítése)”című 
útügyi technológiai szabály, 

 
 

4. Határozati javaslat 

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IX.28.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kalmár Erzsébet tulajdonosi 
hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Takarék u. 27. szám előtti ingatlan előtti parkolóban a 
határozat mellékletét képező helyszínrajz szerint 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgás-
korlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadálymentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön. A felfes-
tést a következő méretek figyelembevételével kell elvégezni:  

- a  parkoló szélessége 2,5 m,  
- a kiszállási sáv 1,1 m 

 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
„B” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2018. (IX.28.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kalmár Erzsébet tulajdonosi 
hozzájárulás kéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy a Takarék u. 27. szám előtti ingatlan előtti parkoló-
ban 1 db parkolóra felfestésre kerüljön a mozgáskorlátozott piktogram, illetve 1 db „Akadály-
mentes parkoló” tábla kihelyezésre kerüljön.  
 
Határidő: értesítésre 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 





Rétsági Polgárőr Egyesület 

2651 Rétság, Rákóczi út 20 

Tel.: +36209492803 

E‐mail: javorka51@freemail.hu 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő‐testület 

Tisztelt Képviselő‐testület! 

A Rétsági Polgárőr Egyesület a 2018. évben kapott 600.000 Ft önkormányzati 
támogatást a térfigyelő rendszer bővítésére, tájékoztató táblák kihelyezésére, 
az egyesületi tagok elismerésére, az egyesület rendezvényeinek, a szolgálati 
gépjármű üzemeltetésére és internet előfizetésre kívánja felhasználni: 

A meglévő térfigyelő rendszer javítása, karbantartása                        200.000 Ft 

NCD‐021 frszú. szolg gk üzemeltetése                                                      60.000 Ft 

12 db tájékoztató tábla és nyomdai anyag                                             120.000 Ft 

Polgárőrök elismerésére                                                                           115. 000 Ft 

Egyesületi rendezvények költsége                                                             80.000 Ft 

Internet előfizetés                                                                                        25.000  Ft 

  Összesen:, Bruttó                                                                                      600.000 Ft 

Ez alapján tisztelettel kéri az egyesület a „Támogatási Megállapodás” 
elfogadását és támogatását. 

   Rétság, 2018. szeptember 10‐n 

                                                      Tisztelettel: 

                                                                                      Jávorka János  

                                                                                              elnök 

 



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: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Vízelvezetés megoldása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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! 
 
Az elmúlt időszak esőzései után jelzést kaptam a Mikszáth u. 4. szám alatti lakóktól, hogy az 
óvoda területéről jelentős mennyiségű sár zúdul területükre. Az iszap a ház falát is veszélyezte-
ti, áztatja. 20-30 cm-es iszapmennyiség zúdult a területre. 
 
Véleményem szerint az óvoda udvarából a vizet a Mikszáth utcán lévő árokba kellene vezetni. 
 
Az önkormányzati tulajdonú terület vízelvezetési munkák elvégzését igényli. További probléma, 
hogy a kerítés oldalfalába benőtt egy nagy fa. A fát véleményem szerint ki kell vágatni. 
 
 
 

 
 
 
 
Javaslom kérjünk árajánlatot vállalkozástól a vízelvezetés megoldására, a fa kivágására. A faki-
vágással kapcsolatos feladatokat tulajdonosi hozzájárulás megadása esetén hivatalom intézi. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 20. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 

Óvoda 

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

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mikszáth utcai önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok vízelvezetésének megoldása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a vízelvezetést vállalkozó bevonásával kívánja megoldani. A vízelvezetési 
munkákra az alábbi vállalkozásoktól kell árajánlatot és szerződés-tervezetet kérni. 
1/ 
2/ 
3/ 
 
Az óvoda déli oldalán, a kerítéstbe benőtt, az oldaltámfalat veszélyeztető fa kivágásához a 
Képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulását adja.  
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mikszáth utcai önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok vízelvezetésének megoldása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a vízelvezetést jelenleg nem kívánja megoldani.  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 



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

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tájékoztató közlekedési táblák cseréjéről 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 város területén sok közlekedési tábla megkopott, ezért a táblákat cseréje szükséges. 
 
Városgondok úr részére a feladatul adtam, hogy mérje fel a szükséges helyszíneket és darab-
számokat. A felmérése megtörtént. A javaslatokat az előterjesztéshez csatolom. 
 
A táblák pénzügyi fedezete a 2018. évi költségvetésben biztosított. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 20. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta közlekedési táblák cseréjéről   
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. A közlekedési táblák cseréjét 2018. évben 
el kell végezni. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 





RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉG-

REHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉ-
SEKRŐL 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
159-ig beszámolva 
 
160/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: Beszámoló a 2018. évi költségvetés teljesí-
téséről 

Végrehajtás folyamatos. 

161/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: Kommunális gép beszerzésére érkezett ár-
ajánlatok elbírálása 

A szerződés részünkről aláírásra, megküldésre került. Az eladó jelentkezett. 

162/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: Önkormányzati bérkompenzáció lehetősége 

A bérkompenzáció kifizetése megtörtént. A dolgozók köszönetüket fejezték ki. 

163/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA:  Mindszenty emlékpark rendezése 

A beérkezett árajánlatok bírálata a mai ülés napirendje. 
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164/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA:  Intézkedési terv elfogadása 

Az intézkedési terv megküldésre került. 

165/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: A városi köztemető rendezése 

A beérkezett árajánlatok elbírálása jelen testületi ülés napirendje 

166/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: Megállapodás jóváhagyása (Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 

A megállapodás részünkről aláírásra került, megküldtük a partnernek. 

167/2018. (VIII.31.) KT. HATÁROZATA: Nótaest szerződés 

Az intézményvezető értesült a döntésről. 

168/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Vis Major Munkacsoport által jóváhagyott augusztus 20-i szerződéseinek megtárgya-
lása 

Az intézményvezető értesült a döntésről. 

169/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: SNI gyermekek ellátása 

Az intézményvezető értesült a döntésről. 

170/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: Tulajdonosi hozzájárulási kérelem (Mátra 
Phone Kft.) 

A kérelmező értesült a döntésről 

171/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA:  Untschné Dulai Viktória kérelme 

A bérleti szerződés megkötésre került. 

172/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA:  Dr. Gáspár Zoltán szerződés-módosítási 
kérelme 

A szerződés részünkről aláírásra, megküldésre került. 

173/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: Digi szerződés felmondásának lehetősége 

A kérelmező értesült a döntésről. Hosszabb egyeztetés várható. Ők is keresik a lehe-
tőséget más helyszín kiválasztására. 

174/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: Tájékoztatás követelések állományáról 

Végrehajtás folyamatos. Új információ: továbbra is helyettes végrehajtó dolgozik a 
területen. Szerződést egyenlőre nem tudunk kötni senkivel. 
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175/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA:  Tájékoztatás a volt Sportkombinát jelenlegi 
állapotáról 

A tájékoztatás elfogadásra került. 

176/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA: TKM döntések 

A kifizetések megtörténtek. 

177/2018.(VIII.31.) KT. HATÁROZATA:  Ivókút megvalósítása a KRESZ park terüle-
tén 

Valent József tervező vállalta a munkát. A tervezőnek egyeztetésekre van szüksége. 

178/2018.(VIII.31.) Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan csa-
padékvíz elvezetése 
 
A szerződés mindkét fél részről aláírásra került. 

 
 

Egyebekben elhangzottak és korábbi döntések végrehajtása  
 

Kása Géza bejelentése, mely szerint radiátor cserét kér: Vállalkozó megtekintett a meghi-
básodott fűtőtestet, jelenleg úgy tűnik, hogy az elzárócsapnál van csöpögés, nem szükséges 
radiátor csere.  
Óvoda mögötti területen száraz gallyak elszállítása: Városgondnoknak az egész város 
területén lévő gallyak összeszedése feladatul lett adva, a csoport a munkát elvégezte. 
Testületi jegyzőkönyvek honlapon történő megjelentetésének restanicája: a lemaradás 
részben korrigálásra került, rövid időn belül felkerülnek a hiányzó jegyzőkönyvek is. 
Postánál van ÉMÁSZ betonoszlop, el van törve, szólni kellene a Sipos boltnál is van ilyen 
oszlop: Polgármesteri beszámolóban szerepel a feladat végrehajtása 
Megint növekszik a hulladék, Táncsics utcában és a Kölcsey utcában: a szemle megtör-
tént. Várhatóan ismételten önkormányzati beavatkozás és forrás biztosítása lesz szükséges. 
 
A korábban megrendelt padok határidőre megérkeztek. A Városgondnok tájékoztatása alap-
ján a kihelyezés időpontját nem tudjuk megmondani. A csoport tagjai jelenleg a karbantartási 
tervben szereplő feladatokat hajtják végre.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális Bizottság 2018. augusztus 28-i ülésén az alábbi részletezés szerint 28 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 24 db 167.000 Ft 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 24 db 167.000 Ft 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 3 db 150.000 Ft 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 3 db 150.000 Ft 
           Döntés összesen: 27 db 317.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 168/2018. (VIII.28.) számú döntése alapján a rendelkezésre álló keretből a tan-
évkezdés költségeihez hozzájárulásként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő 
rétsági állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő általános, közép és felsőfokú tanul-
mányokat nappali tagozaton folytató tanulók személyenként 10.000.-Ft egyszeri támogatásban részesí-
ti. 
 
  
 

Rétság, 2018. szeptember 20. 
 

    Hegedűs Ferenc 
       polgármester 

 

2 Határozati javaslatok 

 „A” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót el-
fogadja. 
 
 

„B” változat 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fo-
gadja el.  



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 

 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. augusztus 31-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 napi hivatali munkáról részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 
Földhivatalban ügyintézés: 
- A leendő mentőállomás telekalakításával kapcsolatban kellett több alkalommal felkeresnem a 
társhivatalt. A telekalakítás átvezetésénél tartunk. 
- A 32 ha-os terület esetében az út átvezetése megtörtént. Indítottam a következő eljárást, ma-
gának a 32 ha-nak a belterületbe vonását. 
 
Több esetben szakhatósági engedélyeket kellett beszereznünk. Ezek ügyintézését végeztem. 
 
Felvettem a kapcsolatot az ÉMÁSZ képviselőjével a korábban megjelölt 2 db villanyoszlop kivé-
tele tárgyában. Kb. 1 hónap türelmi időt kért az ÉMÁSZ képviselője. 
 
A közlekedésfejlesztési pályázat az engedélyezés szakaszban van. Az engedélyezéshez hi-
ánypótlást kellett teljesíteni. Jelentős összegű eljárási illetéket kellett átutalni. 
 
Társadalmi összefogással a Hunyadi ligetben és a 400 körüli területen társadalmi munkán vet-
tem részt. Fűkaszálást végeztem. 
 
Felvettem a kapcsolatot a DIGI Kft-vel. Az eddigi munkatársuk a szerződés felbontás tárgyában 
nem volt illetékes. Más munkatársat javasolt. A DIGI Kft. megvizsgálja a lehetőségeit, nem zár-
kózott el a szerződés felbontásától. Próbálnak más területet keresni, amely megfelelne számuk-
ra. A szerződés felmondása az önkormányzattal nem biztos, hogy a szolgáltatás elmaradását 
fogja jelenteni. 
 
Lakossági bejelentésre jegyző helyettes asszonnyal helyszíni szemlén vettünk részt. Hétfői na-
pon műanyaghulladékot égetett egy rétsági lakos. A rendőrjárőrök közreműködését kértem a 
helyszíni szemléhez. 
 
Többünk előtt ismeretes, hogy a Rákóczi út, Kossuth utca összeérő kertjeiben vaddisznó oko-
zott károkat. Kilövési engedélyt kértünk és kaptunk a Rétsági Rendőrkapitányságtól. Koordinál-
tam a Vadásztársaság a Hivatal és rendőrség között. Intéztem a rendőrségen a kilövési enge-
dély mielőbbi kiadását. 
 
Két új vállalkozás keresett meg telephelyengedélyezés tárgyában. Jegyző úr adta ki az engedé-
lyeket, én koordináltam Jegyző úr és a kérelmezők között. 
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Balatonszemesen vettem részt egy polgármestereknek tarott munkaértekezleten. A fő téma a 
bérlakásprogram volt. Az induló program részleteiről kaptunk részletes tájékoztatást.  
 
Jegyzőhelyettes asszonyt kértem, hogy adjon utasítást a Városgondnoknak, hogy a településen 
lévő – mindegy, milyen munkák (ÉMÁSZ, Telekom) eredményeképp keletkezett – gallyak el-
szállítására. A gallyak darálásának lehetősége érdekében 1 db gép vásárlásáról előterjesztést 
készítek. 
 
Szeptember hónapban – az előterjesztés készítés napjáig – 1 nap szabadságot vettem ki. 
 
Jelen ülésen is több olyan napirend szerepel, melyek polgármesteri munkám során íródtak. 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
Rétság, 2018. szeptember 19. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 
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