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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy az Általános Iskola területén étkezdét épít.
Az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges a 134/36 és a 134/37 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú területek között telekhatárrendezés.
A telekhatárrendezés során a 134/36 hrsz-ú (általános iskola) terület 359 m2-el növekszik, a 134/37
hrsz-ú (kivett közterület ) pedig 359 m2-el csökken.
Az előterjesztéshez csatolom a Geo-Koord Kft. (Balassagyarmat, Deák F. u. 24.) által készített
55/2021. számú változási vázrajzát, melynek a jóváhagyását kérem.
Felhatalmazást kérek a Képviselő-testülettől a fölhivatali eljárás lebonyolítására.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2022.(I. 04.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Iskolai étkezde építésének tervezői ajánlata
1 oldal a 2 oldalból

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai étkezde építésének tervezői árajánlata című előterjesztést.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egy iskolai étkezdét létesít a helyi Általános Iskola területén a főépület, az öltözőblokk és a tornaterem által közrezárt területen, a határozati javaslat mellékletét képező
tervezési szerződésben foglaltak szerint.
A Képviselő-testület a KGKZ Építész Kft. 8.840.000 Ft + 27% ÁFA, összesen bruttó 11.226.800 Ft,
azaz tizenegymillió-kettőszázhuszonhatezer-nyolcszáz forint tervezői árajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a mellékelt tervezési szerződést aláírja.
A Képviselő-testület a bruttó 11.226.800 Ft összegű tervezői költséget a 2021. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2021. évi
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő:2022. január 05.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

3.) Jogszabályi háttér
.

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III.30.) HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság 134/36 és 134/37 helyrajzi
számú önkormányzati ingatlanok határrendezése tárgyában készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Geo-Koord Kft. (Balassagyarmat, Deák F. u. 24.) által készített 55/2021. számú
változási vázrajzot jóváhagyja
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a fölhivatali eljárás lebonyolítására.
Határidő: 2022.
Felelős:

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megküldte a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésünk 1. számú módosítására tett kérését.
A változás lényege:
Az egyik módosítás a csomagolási hulladék gyűjtésére 2022. évtől nem biztosít ingyenes zsákot a közszolgáltatási szerződéssel rendelkezők részére. Az ingyenes zsák helyett viszont bármilyen, akár
használt zsákot is elfogad a szolgáltató, amely átlátszó. Több képviselőtársammal sokat gondolkodtunk az ingyenes zsákok esetleges pótlásáról. Jelenleg Rétságon igen sok kereskedelmi egységnél
kapható átlátszó zsák, melynek ára mérettől és vastagságtól függően kb. bruttó 40 Ft/db összegtől
megvásárolható. A lakosság jelentős része már be is szerezte a zsákokat.
A szolgáltató képviselőjének elmondása szerint a zsákok igen sok millió Ft-ba kerültek. Jelentős öszszegű hiányt kell ledolgozniuk. Továbbra is fennáll az a régóta húzódó gondjuk, hogy az NHKV a befizetett, rezsicsökkentéssel csökkentett szolgáltatási díj 70 %-át utalja át, miközben a költségek 100 %-a
szolgáltatót terheli. A szolgáltatót is érinti a 2022. évi béremelés és az üzemanyagár növekedése.
A másik módosítás a szerződéstervezetben a zöldhulladékos zsákok kiosztásának ütemezése. A lakosság 2022. évtől egyszerre kapja meg a gyűjtési naptár szerinti elszállításokhoz a zöldzsákokat.
Rétságon 32 db zsák jár minden olyan ingatlantulajdonosnak, aki rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel. Kedvező változás 2022. évben, hogy egyszerre minden érintett ingatlantulajdonostól 10 db
zöldzsákot szállítanak el a jelzett napokon (minden páros hét csütörtök). A zsákok mellé továbbra is
lehet tenni kötegelt zöldhulladékot 1 m3 mennyiségben. A zöldzsákok átvehetők a DTkH Kft. ügyfélszolgálatánál. A zsákokat megbízott személy is átveheti, amennyiben az ingatlantulajdonos valamilyen
oknál fogva nem tud eljönni személyesen. A szolgáltató két egymást követő napon rendkívüli ügyfélszolgálati ügyintézést is tartott Rétságon, március 11-én és 12-én. Köszönöm a szolgáltatónak a többletmunkát, amely során az ügyintéző elmondása szerint igen sokan átvették a zsákokat.
Több tárgyalás és alkudozás eredményeként nem került bele a szerződéstervezetbe a háztartási
vegyeshulladék gyűjtőedényzetek ingatlanok elé helyezésének önkormányzati rendeletszintű korlátozása. A tárgyalások alkalmával kitérünk a lakossági reklamációkra is. Bíztató ígéretet kaptunk. A korábbi dolgozókat igyekeznek visszairányítani a már általuk megszokott területekre. Ebben az esetben
is fontos a helyismeret. Szóvá tettük az eltört edényzetek cseréjét is. Ebben a témában más javaslatot
1 oldal a 2 oldalból

tett egy helyszínen járt vezető és más választ kapott egy reklamáló. Ezt a problémát, ellentmondást
mindenképp rendezni kívánom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
1./ részben bemutatva.
3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022.(III.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
20.§
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
i) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major munkacsoporttal egyeztetni,
4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III.30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződésmódosítást jóváhagyja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről
Rétság Város Önkormányzata (címe: 2651 Rétság Rákóczi út 20, adószám: 15735492-2-12,
képviseletében: Mezőfi Zoltán polgármester), mint Önkormányzat
másrészről a "Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
(székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. ; cégjegyzékszám: 03-09-131340; adószám: 125643922-03; képviseli: Agatics Roland) a továbbiakban: Zöld Híd,
harmadrészről a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhely: 6000
Kecskemét, Kisfái 248. 0737/12; cégjegyzékszám: 03-09-131340; adószám: 12564392-2-03; képviseli:
Agatics Roland ügyvezető), a továbbiakban: DTKH,
(a Zöld Híd és a DTKH a továbbiakban együttesen: Közszolgáltatók, az Önkormányzat és a
Közszolgáltatók a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi helyen és időpontban, az alábbi
tartalommal:
1. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2020. november 1. napján kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint
módosítják:
1.1. A szerződés I. sz. mellékletének 1. pontjának b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Közszolgáltató az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti elkülönített (a
továbbiakban: szelektív) hulladékgyűjtést, gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtést, vagy lakótelepi,
lakóparki környezetben ezek kombinációját üzemelteti.
A szelektív hulladékgyűjtés a Közszolgáltatótól megvásárolható szelektív hulladékgyűjtő zsák
vagy bármilyen egyéb a lakosság által beszerzett, használt átlátszó zsák alkalmazása mellett
történik.
A közszolgáltató, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer keretében üzemeltetett szelektív
hulladékgyűjtő szigetek gyűjtőedényeit, a regionális hulladékgazdálkodási rendszerben, regionális
szinten kialakított járatterv szerint üríti ki.
A háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjthető hulladékok fajtáját az 1.1. számú
melléklet tartalmazza.”
1.2. A szerződés I. sz. mellékletének 1. pontjának c) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„Közszolgáltató, az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést
végez. A zöldhulladék gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag
lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben

1

történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési héten, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák
helyezhető a közterületre.
A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül kötegelt elszállítás is biztosított.
A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve,
hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője
maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata maximum 1 köbméter lehet.
Közszolgáltató biztosítja kettő alkalommal, az Önkormányzattal egyeztetett időpontban történő
karácsonyi fenyőfagyűjtést és elszállítást.
A zöld hulladék gyűjtés az OHKT-ban foglalt valamennyi egyéb feltételnek megfelelő módon is
biztosítható ideértve a gyűjtőpontos, kezelőlétesítményben történő átvétel biztosítását is.
A zöldhulladékok körébe tartozó hulladékok a 1.2. számú mellékletben találhatók.
A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákok gyűjtési alkalom szerinti éves mennyiségét a
Közszolgáltató tárgyév március 15. napjáig átadja az Önkormányzatnak, aki biztosítja azt, hogy
a lakosság ezen zsákokhoz hozzájusson. Közszolgáltató vállalja, hogy igény szerint segítséget
nyújt az Önkormányzat részére a zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsák lakosságnak történő
kiosztásában.”
2. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás a szerződés bármely egyéb pontját nem érinti, annak
rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
3. A jelen szerződésben nem szabályozottak tekintetében a Ptk., valamint az egyéb ágazati
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
4. A jelen megállapodás mindhárom fél általi aláírás napján lép hatályba.
5. A Felek a jelen okiratot elolvasták, azt közösen értelmezték és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

……….., 2022. …………...

……………………..………
……………...
Önkormányzata
képviseli: ……………...
polgármester

Kerepes, 2022. …………...

……………………..……….
"Zöld Híd B.I.G.G."
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Közszolgáltató
képviseli: Agatics Roland
ügyvezető
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Kerepes, 2022. …………...

……………………..……….
DTKH Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft.
Közszolgáltató
képviseli: Agatics Roland
ügyvezető

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Árajánlat elbírálása parkgondozásra

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Előzetes egyeztetésünk alapján árajánlatot kértem a parkok gondozására Béke Viktóriától. Az alábbi
árajánlat érkezett:

„Tisztelt Polgármester Úr,
A Rétság Zöld Város projekt parkosított területeinek fenntartási munkáit 2 heti
rendszerességgel javaslom, március végétől (12.hét) október végéig (42.hét). Ez
a 2022-es évben kb 15 alkalmat jelent. Az első alkalmat a tavaszi metszések
miatt a 12-13. Héten javaslom elvégezni, március 21-április 1. Között.
A fenntartási munkákat a mellékelt térképek alapján, a megjelölt határvonalakon
belül végezzük. Mind a 7 tervezési területen végig haladunk, melyek a Templomkert, Játszókert, Rákóczi út, OTP előtti területek, Lakópark, Sportpark, Piacparkoló. A pontos határvonalakat a munkák elején a Falugondnokkal egyeztetem.
A fenntartási munkák tartalmazzák a területeken:
Fűnyírás, fűkaszálás, gyepfelülvetés ha szükséges
Gyomlálás
Évelők, cserjék metszése
Permetezés
Tápanyag utánpótlás
Egy fenntartási blokk a tavalyi árral megegyezően 240 000 Ft. (A vállakozás
AAM, Áfa nincs!)
Nyáron, ha szárazság lesz, szükséges lehet 1-1 extra locsolónap beiktatására is,
melynek díja 30 000 Ft, mely tartalmazza az összes terület meglocsolását.
1 oldal a 3 oldalból

Üdvözlettel:
Béke Viktória
Tájépítész mérnök Msc.
06-30-386-1338”
A Zöld Város pályázat végrehajtása során a felsorolt területek zöldfelületeinek kialakítását alvállalkozóként Béke Viktória végezte, majd az éves fenntartási munkákra vele kötöttünk 2021. évben szerződést.
Jelen árajánlata 15 alkalom x 240.000 Ft = 3.600.000 Ft + indokolt esetben locsolás 30.000
Ft/alkalom.
Jelen árajánlat is csak az újonnan telepített kertrészekre szól. A többi kert és zöldfeleület gondozása
továbbra is a Városüzemeltetési Csoport munkatársaival, illetve a közmunka program keretében történik.
Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az árajánlatot, szerződéstervezetet kell kérni a vállalkozástól.
Dönthet úgy is a Képviselő-testület, hogy további árajánlatokat kér be, mivel a beszerzés összege
meghaladja a nettó 1.000.000 Ft-ot. Beszerzési szabályzatunk tartalmaz néhány kitételt a három árajánlat bekérésére. Ezek közé tartozik az a kitétel is, hogyha korábbi beszerzésen alapszik jelen beszerzés, akkor nem szükséges további ajánlatok kérése.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
1./ részben bemutatva.
3.) Jogszabályi háttér
Beszerzési szabályzatunk

II.
A BESZERZÉSEK ELJÁRÁS RENDJE
1. A beszerzési eljárás
….

Nem szükséges írásban három ajánlattevőtől árajánlatot kérni amennyiben:
−
−
−

a beszerzés egyedi értékhatára nem éri el a 1.000.000 Ft-ot,
vis major helyzetben,
a beszerzés korábbi beszerzéshez kapcsolódik, vagy a vállalkozó hiányszakmában dolgozik, stb.
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4.) Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. 30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a parkgondozásra érkezett árajánlat
elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Béke Viktóriának a határozat mellékletét képező árajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felkéri Fodor Rita Mária jegyzőhelyettest az árajánlatban szereplő feltételeket tartalmazó
szerződéstervezet megkérésére.
A Képviselő-testület korábbi munkához kapcsolódónak tekinti jelen árajánlatban szereplő munkák elvégzését, ezért a Beszerzési szabályzat II. fejezet 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján eltekint
további árajánlatok bekéréséről.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. .) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a parkgondozásra érkezett árajánlat
elbírálásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Béke Viktóriának a határozat mellékletét képező árajánlatát megismerte.
A Képviselő-testület további árajánlatot kér az alábbi vállalkozásoktól:
1………………………………………
2………………………………………

Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Árajánlat elbírálása értékbecslésre

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Vételi ajánlat érkezett a DM Concept 2020. Kft.-től az általuk jelenleg is bérelt 1231 m2 alapterületű
épület és a várhatóan az ingatlanhoz majdan tartozó teljes terület együttes megvásárlására. Az épület
és a majdan hozzá tartozó terület értékesítése előtt a Képvisel-testület /2022.(III.03.) határozata alapján értékbecslést kellett kérni Balogh Bence igazságügyi szakértőtől.
A bérelt épület és az 500 m2-es terület jelenlegi helyrajzi száma Tolmács 02/4. A Tolmács 02/4 hrsz-ú
terület helyrajzi száma a közigazgatási határ rendezése és a terület felosztása után Rétság 02/14 hrsz.
lesz, összterülete 4.122 m2 lesz.
Az értékbecslésére az alábbi árajánlat érkezett:

Balogh Bence árjánlatát és szerződéstervezetét is megküldte, melyeket az előterjesztéshez csatolok.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2022. (III.03.) KT.
HATÁROZATA
3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022.(III.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
20.§
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
i) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major munkacsoporttal egyeztetni,
4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. .) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Árajánlat elbírálása értékbecslésre
tárgyban készített előterjesztést.
A Képviselő-testület Balogh Bence igazságügyi szakértő 200.000 Ft+áfa árajánlatát a Tolmács 02/4
hrsz.-ú (megosztást követően Rétság, 02/14 hrsz.-ú) 4.122 m2 terület és a rajta levő 1.231 m2 csarnok
értékbecslésére vonatkozóan elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a fenti ingatlan érékbecslésére vonatkozó szerződéstervezetet jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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BALOGH BENCE
IGAZSÁGÜGYI ÉPÍTÉSZETI, ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSI ÉS INGATLAN-ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKÉRTŐ

SZAKÉRTŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Rétság Város Önkormányzata
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester
címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
adószáma: 15735492-2-12
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről:
Mage Architects Kft.
székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 101/c.
adószáma: 27761739-2-43
fizetési számlaszáma: 10103104-15677800-01006001
Balogh Bence igazságügyi szakértő
szakértői névjegyzék nyilvántartási száma: 011102
értesítési címe: 1537 Budapest, Postafiók 360.
e-mail címe: bence.balogh@magearchitects.com
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
továbbiakban együttesen: Felek között, a jelen szerződésben meghatározott szakvélemény készítésére az
alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
1.) A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy szakvéleményt készítsen igazságügyi építészeti, építési
beruházási és ingatlan-értékbecslési szakértés tárgykörben a 2651 Rétság, külterület 02/14 helyrajzi
szám alatti ingatlan (Tolmács, külterület, hrsz.: 02/4) forgalmi értékének megállapítása céljából.
2.) A Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges
adatokat, dokumentációkat, okiratokat a Megbízottnak - legkésőbb a szerződés aláírásával egyidejűleg
– átadja, a szakvéleményezéssel érintett helyszínt bemutatja, szükséghez képest biztosítja a helyszíni
vizsgálatok lehetőségét, részt vesz a vizsgálatokon, folyamatában figyelemmel kíséri a szakértői
feladat teljesítését.
3.) A Megbízott a szerződés 1.) pontjában megjelölt szakértői feladat teljesítését vállalja, annak ellátásához
szükséges jogosultsággal rendelkezik. Tudomásul veszi, hogy a szakértői feladat teljesítése során a
Megbízó utasításainak és érdekeinek megfelelően köteles eljárni, teljesítésének alkalmasnak kell lenni
arra, hogy a szakvélemény a Megbízót szakszerűen tájékoztassa, illetőleg, hogy az a szerződésben
meghatározott célra, rendeltetésszerűen felhasználható legyen.
A Megbízott felelőssége, hogy a szerződésben meghatározott szakértői feladatát szakszerűen, kellő
körültekintéssel, a feltárt tények, vizsgálati adatok és más bizonyítékok egybevetésével, a törvényesés a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el. A Megbízott - a Megbízó beleegyezésével - a
cél szerinti és a rendeltetésszerű teljesítéshez szükséges vizsgálatokhoz, speciális szakkérdések
eldöntéséhez közreműködőket vehet igénybe, ezek teljesítéséért azonban a Megbízóval szemben úgy
felel, mintha e feladatot saját maga végezte volna.
4.) A Megbízott a szakértői feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, értesüléseket, bizonyítékokat
és a szakvéleményt köteles titoktartással kezelni. A szakvéleményt, vagy azzal kapcsolatos
megállapításokat harmadik személyekkel kizárólag a Megbízó előzetes beleegyezésével és/vagy a
Megbízó útján közölheti.
5.) A Megbízó a szakvéleményt a szerződés szerinti célra és esetben használhatja fel és e körben hozhatja
nyilvánosságra. Amennyiben a Megbízónak a szakvéleményre a jelen szerződésen túlmenő többszöri
felhasználására is szüksége van, a Feleknek e felhatalmazás módjában, mértékében erre nézve e
szerződésben kifejezetten meg kell állapodniuk. A nyilvánosságra hozatal bármelyik (szerződéses cél
1537 Budapest, Pf.: 360.
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szerinti, vagy többszöri felhasználás) esetében a szakvéleményt adó szakértő Megbízott nevét minden
esetben fel kell tüntetni.
6.) A Felek a teljesítés időpontjára jelen szerződés 1.) pontjában foglaltakhoz képest határozott
időtartamban, 2022. április 15. napjáig történő egyszeri szolgáltatásban határozzák meg.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
7.) A teljesítés helye a Megbízó székhelye.
A szolgáltatást a Megbízó kezeihez történő közvetlen kézbesítéssel, az átvételt igazoló elismervény
ellenében kell teljesíteni. A kézbesítés történhet ajánlott-tértivevényes postai küldemény útján is, ez
esetben a szolgáltatást a postára adás igazolható napjával teljesítettnek kell tekinteni.
8.) A Felek a szerződés 1.) pontjában részletezett szolgáltatás díját nettó 200.000,- Ft-ban, azaz
kettőszázezer forintban, + ÁFA, bruttó 254.000,- Ft-ban, azaz kettőszáz-ötvennégyezer forintban
határozzák meg.
A Megbízott a szolgáltatás díjszámláját a teljesítés igazolásától számított 3 (három) napon belül
jogosult kiállítani. A Megbízó a számla átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles a számlát
kiegyenlíteni a Megbízott fenti bankszámlájára történő átutalással.
A Megbízott jogosult a megbízási díjjal egyidejűleg a teljesítéssel szükségszerűen felmerült, igazolt
költségeit is elszámolni. A díjra és a költségekre vonatkozóan részletezett számlát kell kiállítani és a
teljesítés átvételét, elfogadását igazoló okiratokon felül a költségeket igazoló bizonylatokat is a
számlához mellékelni kell.
9.) A Megbízó a szakvéleményt mindaddig nem használhatja fel, amíg az érte járó díjat nem fizeti meg,
mindaddig, amíg a számlázott díj és költségek a Megbízott bankszámlájára nem érkezett be.
10.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó késedelmes teljesítése esetén a Megbízó a késedelem
minden napjára a mindenkori törvényes kamatot köteles megfizetni.
11.) A jelen szerződés megszűnik a teljesítéssel, személyhez kötött teljesítés esetén, ha a Megbízott a
teljesítésre képtelenné válik, a szerződés felmondásával.
A Felek mindegyike felmondhatja a szerződést. A Megbízó köteles a Megbízott által a teljesítés
érdekében már elvállalt kötelezettségekért helytállni, a megbízás azonnali felmondása esetén köteles a
Megbízottat addig végzett, igazolt munkája ellenértéke és felmerült költségei erejéig kártalanítani. A
Megbízottnak felmondása esetén lehetővé kell tennie, hogy a Megbízó a tárgyat érintő feladat
ellátásáról gondoskodhasson.
12.) A Felek a jelen szerződésükben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvénynek a szerződésekre vonatkozó általános, valamint a megbízásra vonatkozó különös
rendelkezéseit, továbbá a szakértői tevékenység gyakorlását szabályozó hatályos jogszabályok
rendelkezéseit tekintik irányadónak.
13.) A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg írják alá és
aláírásukkal a szerződés példányok átvételét nyugtázzák. A szerződés 4 példányban készül, amelyből a
Megbízót 3 példány, Megbízottat 1 példány illeti meg.
Budapest, 2022. március 16.

Rétság, 2022.

________________________
Mage Architects Kft.
Baloghné Simon Viktória Vera ügyvezető
Megbízott

1537 Budapest, Pf.: 360.
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________________________
Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán polgármester
Megbízó

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

A 9/2021. (VII.08.) KT. határozat hatályon kívül helyezése és a Rétság 084/22 hrsz.-ú ingatlan
átminősítése

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Ismét érkezett egy kérelem a 084/22 hrsz.-ú ingatlan (URBAN Kft. melletti tartalék ipari terület) megvásárlására. Korábban már született egy határozat, melynek végrehajtását kiadtam a jegyzőnek. Jegyző
úr a végrehajtással (végre nem hajtással) kapcsolatban arra hivatkozott, hogy addig, amíg nincs konkrét vevő, nem érdemes megkezdeni a kivonást, mert ha nem ipari területként lesz hasznosítva a terület, egy idő után az eredeti művelési ág visszaáll. A kérdés tisztázására felvettem a kapcsolatot a Földhivatal munkatársával. Az alábbi válasz érkezett:
A Rétság 084/22 hrsz.-ú ingatlan kivonását a Rétsági Földhivatal ügyintézője nem engedélyezheti. DE
- ha engedné is, akkor valóban van olyan, hogy bizonyos ídőn belül a kivonás indokának meg
kell valósulnia, különben az ingatlan eredeti tulajdonságai visszaállnak. Ilyenkor van mód viszszaigényelni a kifizetett pénzt.
VISZONT
Beruházási célterületté nyilvánításhoz az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál kell elindítani az ügyet.
Ha ők hozzájárulnak, akkor utána lehet megkeresni a Rétsági Földhivatalt, aki csak végrehajt.
A fenti tájékoztatás értelmében a művelési ág változtatásának anyagi kockázata nincs. Ugyanakkor a
fölösleges adminisztráció szerint jó volna tudni, hogy az érdeklődők mennyi ideig tartják fenn vételi
szándékukat. Feltételezem, hogy sem a minisztériumi, sem pedig a földhivatali ügyintézés nem lesz
azonnali. Ipari területté csak az előkészítő munka után nyilvánítható a terület.
Az új információk ismeretében javaslom hatályon kívül helyezni a 9/2021.(VII.08.) KT határozatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
9/2021. (VII. 08.) KT. határozata:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Ocsovai Tamás területvásárlási szándékáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán
polgármestert, hogy a 084/22 hrsz-ú az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, szántó
besorolású 42.079 m2 nagyságú területre, mely tartalék ipari terület, intézkedjen a művelési
ágból való kivonásról, majd a kivonást követően értékbecslést rendeljen az OTP Jelzálogbanktól. Az értékbecslés összegének ismeretében a terület értékesítéséről a Képviselőtestület dönt.
Határidő: 2021. július 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
3.) Jogszabályi háttér
4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. 30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta A 9/2021.(VII.08.) KT. határozat hatályon kívül helyezése és a Rétság 084/22 hrsz.-számú ingatlan átminősítése tárgyban készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 9/2021. (VII.08.) KT. határozatot hatályon kívül helyezi és helyette az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület a 084/22 hrsz.-ú, jelenleg szántó művelési ágú, a Helyi Építési Szabályzat szerinti
tartalék iparterületet művelésből ki kívánja vonni.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az Innovációs és Technológiai
Minisztériumhoz kérelmet nyújtson be a 084/22 hrsz.-ú terület művelésből való kivonása tárgyában,
iparterület kialakítása érdekében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozzájárulását követően a földhivatali eljárást meg kell indítani.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Árajánlat és szerződéstervezet elfogadása közbeszerzési eljárásra
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A bölcsőde eszközbeszerzése közbeszerzésköteles. A közbeszerzési eljárásra – korábbi munkavégzésekre tekintettel – árajánlatot és szerződéstervezetet kértünk Márkus Pál közbeszerzési tanácsadótól.
Az árajánlat és a szerződéstervezet megérkezett, melyeket az előterjesztéshez csatolok.
A bölcsőde beruházás már eddig is önkormányzati önerő biztosítását igényelte. Az árajánlatban szereplő 1.400.000 + áfa összeget indokolt a 2022. évi költségvetésben a tartalék terhére biztosítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022.(III.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
20.§
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
i) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major munkacsoporttal egyeztetni,
1 oldal a 2 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. .) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az árajánlat és szerződéstervezet elfogadása a bölcsődei eszközbeszerzés tárgyában készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Márkus Mérnöki Kft. 1.400.000 Ft + áfa összegű árajánlatát elfogadja, a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződést aláírja.
Határidő: 2022. április 7.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Munkaszám a Megbízottnál: 02/2022.

M E G B Í Z Á S I

S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött a Megbízó
Rétság Város Önkormányzata
Cím : 2561 Rétság, Rákóczi út 20.
adószám: 15735492-2-12
számlaszáma: 11741031-15451615-00000000
képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester
(a továbbiakban: Megbízó),
másrészről, mint
Márkus Mérnöki Kft
Székhelye: 3100 Salgótarján, Május 1. út 73.
Cégjegyzékszáma:12-09-005186
Adóigazgatási száma:
13930835-2-12
Bankszámlaszáma: 10700220-44115007-51100005
Képviseli: Márkus Pál ügyvezető
(a továbbiakban: Megbízott) együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel:
I. A MEGBÍZÁS TÁRGYA
A Rétság, bölcsődei eszközök beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásban a
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása, a közbeszerzési
eljárás komplett lebonyolítása.
II. A MEGBÍZOTT RÉSZLETES FELADATAI
1. A Megbízott a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint a Megbízó
közbeszerzési szabályzatában foglaltak figyelembevételével az alábbi felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatokat köteles - az I. pontban
meghatározott 1 db közbeszerzési eljárás során - ellátni:
a (köz)beszerzési eljáráshoz kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadás;
a (köz)beszerzési eljárás teljes körű közbeszerzési tartalmú előkészítése és
lefolytatása, lebonyolítása (piacismereti, pénzügyi, és jogi tartalom kivételével);
az eljárást megindító felhívás és dokumentáció közbeszerzési tartalmának
elkészítése;
a jogszabályok szerinti minőség-ellenőrzés során közbeszerzési közreműködés
a Közreműködő Szervezet/Irányító Hatóság/KFF jóváhagyásáig,
a közbeszerzési kiegészítő tájékoztatás összeállítása és megadása (műszakiszakmai, piacismereti, pénzügyi, és jogi tartalom kivételével) Megbízó által
rendelkezésre bocsátott adatok, információk alapján;

beszerzési eljárás esetén a benyújtott ajánlatok/részvételi jelentkezések
felbontásában közreműködés, jegyzőkönyv összeállítása, és megküldése;
elektronikus közbeszerzés esetén az ajánlatok/részvételi jelentkezések
felbontását és a jegyzőkönyv megküldését az EKR rendszer végzi el;
az ajánlatok/részvételi jelentkezések közbeszerzési szempontú bírálata,
értékelése (műszaki-szakmai, piacismereti, pénzügyi, és jogi tartalom
kivételével);
az összegezés elkészítésében közreműködés és megküldése;
az
eredményes
eljárás
eredményeként
Megbízó
által
aláírandó
szerződéstervezet adatokkal történő feltöltése a nyertes ajánlat tartalmának
megfelelően;
az eredményről szóló tájékoztató hirdetmény elkészítése és közzététele,
a jogszabály által meghatározott hirdetmények feladása közzététel érdekében,
illetve a jogszabály által meghatározott közbeszerzési dokumentumok
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe és/vagy a Közbeszerzési Hatóság által
üzemeltett rendszerbe való feltöltése;
a Megbízó jelen megbízási szerződéssel érintett elektronikusan bonyolítandó
közbeszerzési eljárásaiban a Megbízó által adott jogosultság alapján az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer alkalmazása és az eljárási cselekmények
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való bonyolítása;
az eljárás eredményéről szóló tájékoztató közzétételét megelőző esetleges Kbt.
szerinti jogorvoslati eljárások során az Ajánlatkérő képviselete az előzetes
vitarendezési eljárásban, illetve a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt;
a Megbízott a megbízás teljesítése során keletkezett iratait dokumentálja, és
azokat átadja a Megbízónak.
2. A Megbízott feladatát képezi továbbá:
- az esetleges szerződés módosítások esetén a szerződés módosításáról szóló
hirdetmény(ek) elkészítése és közzététele, de nem része a szerződésmódosítások
elkészítése, az abban foglaltak ellenőrzése.
- a szerződések teljesítésére vonatkozó adatok közzététele a Közbeszerzési Hatóság
által működtetett Adatbázisban azt követő 3 munkanapon belül, hogy a releváns
adatszolgáltatásnak a Megrendelő eleget tett.
Ennek megfelelően a Megbízottnak a Megbízó rendelkezésére kell állnia.
3. A Megbízott feladata a jogorvoslati eljárások eredményeként megismétlendő
eljárások lefolytatása is, amennyiben az a Megbízottnak felróható mulasztás, vagy
tevékenység eredményeként áll elő.
III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
1. Megbízó vállalja, hogy a jelen szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a
Megbízott részére a hatályos közbeszerzési szabályzatát, valamint - legkésőbb az
adott közbeszerzési eljárás tervezett indítása előtt 20 nappal - a megbízás
teljesítéséhez szükséges mindazon iratokat, dokumentumokat (műszaki leírások,
specifikációk), amelyek a feladatainak ellátásához szükségesek.
2. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott szakmai tartalom és egyéb adatok,
információk helyességét nem köteles vizsgálni, azonban Megbízott vállalja, hogy
amennyiben valamely helytelenséget, ellentmondást észlel, akkor arra felhívja
Megbízó figyelmét.

3. Megbízott köteles a megbízás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint
a munka során készült dokumentumokat bizalmasan kezelni.
4. Megbízott a tevékenységéről a Megbízót folyamatosan tájékoztatja.
5. Megbízó jogosult a megbízás teljesítéséről, vagy egyes konkrét kérdésekről a
fentieken túlmenően tájékoztatást kérni, a megbízás teljesítése során keletkezett
iratokba betekinteni.
6. Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével,
megóvásával köteles eljárni. Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott
képviselőjétől fogadhat el utasítást.
7. Megbízó köteles a Megbízottat folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden,
a megbízás tekintetében lényeges változásról, döntésről.
8. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárásban beérkezett
ajánlatok tekintetében a Megbízó a Megbízott közbeszerzési szakmai
iránymutatása mellett önállóan, saját felelősségére köteles állást foglalni arról,
hogy az egyes benyújtott ajánlatok kirívóan alacsonynak vagy magasnak értékelt
ellenszolgáltatást, avagy a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi
elemük vonatkozásában lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony
mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást
tartalmaznak-e, és erre tekintettel szükséges-e az indokolás kérése, illetve az
ajánlat esetleges érvénytelenné nyilvánítása.
9. A Megbízó ugyancsak a Megbízott közbeszerzési szakmai iránymutatása mellett
önállóan, saját felelősségére dönt arról, hogy a közbeszerzési eljárásban
beérkezett ajánlat(ok)ban üzleti titokként megjelölt információk valóban üzleti
titokként kezelhetők-e, illetőleg ezekre vonatkozóan az adott gazdasági szereplő
(részvételre jelentkező/ajánlattevő) megfelelő indokolást adott-e.
10. A Felek rögzítik, hogy a kommunikációjuk, és az egyes feladatok elvégzése
során az elektronikus kapcsolatot részesítik előnyben. A szerződés teljesítése
során a dokumentálás elektronikus formátumban történik, és csak a felek által
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
11. Felek rögzítik, hogy amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárást ugyan azon
beszerzés tárgyában nem a Megbízottnak felróható okból ismét le kell folytatni,
úgy a felek az új közbeszerzési eljárás lebonyolítási díjának meghatározásában
közös megegyezéssel kívánnak megállapodni.
IV. A MEGBÍZOTT FELELŐSSÉGE
1. Megbízott általános polgári jogi felelőssége beáll abban az esetben, amennyiben
szakszerűtlen eljárása, illetve tanácsa folytán - amely a Megbízott felelősségi
körén belüli jogszabálysértés, illetőleg mulasztás miatt történt - a Közbeszerzési
Döntőbizottság és/vagy bíróság az eljárás eredménytelenségét, vagy
érvénytelenségét, vagy az eljárás jogsértő jellegét határozatában kimondja.
Megbízott felelőssége kiterjed - az előző pontban foglaltak fennállása esetén –
valamennyi bizonyíthatóan Megbízottnak felróható okból történt esetleges
bírságra vonatkozóan.

2. Megbízott a jelen szerződésben vállalt felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói feladatait a Kbt. és a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII.18.) Korm.rendelet
rendelkezéseinek megfelelően végzi.
3. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a Kbt. és a vonatkozó jogszabály által
előírt felelősségbiztosítással.
4. Megbízott köteles a Megbízót a szakszerűtlen utasítása esetén erre írásban
figyelmeztetni, illetve - amennyiben erről hitelt érdemlően tudomást szerez - annak
szakszerűtlen voltára figyelmét felhívni.
A Megbízott kizárja a felelősségét minden olyan esetre, amikor a Megbízó a
Megbízott javaslata, tanácsa, felhívása vagy ajánlása ellenére cselekszik.
V. MEGBÍZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. Megbízási díj: A megbízási díj összege rögzített átalány ár, mely a szerződés
teljesítése során és időtartamán belül nem változtatható.
Megbízási díj: 1.400.000.- Ft + 27 % ÁFA, összesen bruttó 1.778.000.- Ft,
azaz: Egymillió-hétszázhetvennyolc-ezer forint.
2. Megbízott a közbeszerzési eljárások eredményéről vagy eredménytelenségéről
készült – Összegzés az eljárás eredményéről - tájékoztató megküldésével teljesít.
Ezt követően jogosult a számla benyújtására.
3. A Megbízott a szerződésben foglalt összegen túl semmilyen egyéb költségtérítésre
nem jogosult. Ezzel együtt az eljáráshoz kapcsolódó rendszerhasználati,
hirdetmény ellenőrzési és egyéb közzétételi költségek felmerülő díjai a Megbízót
terhelik.
4. Fizetés módja: a Megbízott által kiállított, Megbízó által ellenjegyzett teljesítés
igazolás alapján benyújtott számla a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
Megbízott 10700220-56600225-51100005 számú bankszámlára történő
átutalással kerül kiegyenlítésre.
5. A Megbízott a számlák kiegyenlítését követően is térítésmentesen látja el a jelen
szerződés II.2. és 3. pontjában meghatározott feladatokat.
VI. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE
1. A megbízási szerződés időbeli hatálya a szerződés aláírásától - a jelen szerződés
I. pontjában meghatározott – közbeszerzési eljárás vagy eljárások befejezéséig
tart, illetve a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés
esetleges módosítása esetén azok aláírását követően a szerződésmódosításról
közzéteendő hirdetmény(ek) megjelentetéséig.
2. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik.

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az azonnali felmondás jogát
kölcsönösen a súlyos szerződésszegés esetére korlátozzák. Súlyos
szerződésszegésnek minősül a II. és III. fejezetekben megjelölt megbízotti
kötelezettségek felszólítás ellenére történő elmulasztása, valamint a IV. fejezet
rendelkezéseinek felróható megsértése.
4. Bármely szerződő Fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal
(rendes felmondás) 30 napos határidővel a szerződést felmondani.
5. Megbízott a felmondási határidő leteltéig köteles a megbízás keretébe tartozó
valamennyi szükséges feladatot ellátni, illetve Megbízóval együttműködni a
tevékenysége átadás-átvételében. Ez esetben Megbízott a felmondás napjáig
elvégzett tevékenysége ellenértékét a számlában jogosult érvényesíteni.
6. A szerződés megszűnése esetén a díjazásra, a Felek közötti elszámolásra a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a megbízási
szerződésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

VII. KAPCSOLATTARTÁS
1. A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre, nyilatkozattételre és
képviseletre jogosultak:
Megbízó részéről:
Név: Mezőfi Zoltán polgármester
Tel: 35/550-100
E-mail: polgarmester@retsag.hu
Megbízott részéről:
Név: Márkus Pál ügyvezető
Telefon: 30/535 0144
E-mail:markus.mernoki.kft@gmail.com
Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax).
A Megbízó kérésére a Megbízott bármikor köteles információt szolgáltatni a
szerződés teljesítéséről. A szakmai kapcsolattartásban felek előnyben részesítik
az elektronikus levelezést.
VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyben nyilatkozik, hogy a Kbt-ben
részletezett összeférhetetlenségi körülmények személyével szemben nem állnak
fenn.
2. A Megbízott a szerződés teljesítésének ideje alatt köteles a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadók - a közbeszerzésekért felelős miniszter által
vezetett - névjegyzékében való szerepeltetését biztosítani.
Megbízott részéről közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó

Neve: Márkus Pál
Lajstromszáma:00385
3. Megbízott képviselője jelen szerződés aláírásával egyben büntetőjogi és polgári
jogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1)
bekezdés (1a) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
4. Szerződő felek a szerződés kapcsán felmerülő vitás ügyeiket kötelesek
elsősorban tárgyalás útján rendezni. Arra az esetre, ha a tárgyalások felek között
nem vezetnek eredményre, úgy felek a megbízási szerződésből származó, illetve
a teljesítés kapcsán létrejött valamennyi jogviszonyukra értékhatártól függően
kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
5. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben szereplő, a szerződés
megnevezésére (típusára), tárgyára, a szerződést kötő felek nevére, a szerződés
értékére, valamint ezen adatok változásaira vonatkozó valamennyi adat – az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek és a közpénzek felhasználásával, nyilvános és ilyenként a Megbízó
részéről nyilvánosságra hozandó.
6. Jelen szerződés módosítása csak Szerződő felek erre irányuló közös akaratával,
írásban érvényes. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem
eredményezi egyben az egész szerződés érvénytelenségét, Szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább
megfelelő rendelkezéssel pótolják. Szerződő felek között a szerződés
teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak
írásban (a másik félhez intézett levél, vagy visszaigazolt telefax, e-mail üzenet
útján) érvényes és joghatályos.
7. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Rétság, 2022. március …

……………………………………………
Mezőfi Zoltán polgármester
Megbízó

………………………………………
Márkus Pál ügyvezető
Megbízott
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB Elnök
Sorompó felszerelésének lehetősége a Laktanya „műhely” kapujához
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő‐testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Laktanyában történő folyamatos átjáróház megszüntetése érdekében többször beszéltünk már a
„sárga sorompó” helyére egy GSM irányítású modern elektromos sorompó felszerélésőr. Sajnos az
utóbbi időben ha lehet mégjobban megszaporodtak ezek a bejárások a laktanya műhely területére. A
GSM nyitós megoldás azért is lenne jó, mert azt bárhonnan tudja nyitni az arra jogosult, természetesen
a hozzáférést csak arra jogosult bérlőknek, használóknak adnánk meg, „kulcsnyilvántartásos” rendszerben. Kértem 3 cégtől árajánlatot, javaslom a ZEEMPLUSZ Kft. Ajánlatát elfogadni. A villanyáram
kiépítésére javaslom megbízni Pásztor Zoltán villanyszerelőt.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. 03.23.
Varga Dávid Géza
PVB Elnök

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

3.) Jogszabályi háttér

4.) Határozati javaslatok
1 oldal a 2 oldalból

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2022.( III.30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sorompó felszerelésé‐
nek lehetősége a Laktanya „műhely” kapujához című előterjesztést.
A képviselő-testület egyetért abban, hogy a laktanya utca végén a „műhely” kapuhoz egy
GSM vezérelt sorompó kerüljön felszerelésre.
A képviselő-testület elfogadja a ZeemPlusz Kft összesen 633.000 Ft-os árajánlatát és felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a sorompó fedezetét a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja
Határidő: 2022. április 07.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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EfTech KFT. , 3100 Salgótarján Erdész u. 38.
Kapcsolattartó:Csizmadia Bertalan
Tel:+36 30 824 3410

Műszaki javaslat
Varga Dávid

Rétság
Projekt:
Ajánlat távműködtetésű sorompóra

Köszönettel vettük ajánlatkérését tárgyi projekt szerkezeteire, melyre az alábbi javaslatot tesszük. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy megrendelés előtt feltétlenül helyszíni műszaki egyeztetés szükséges. Amennyiben
ajánlatunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal!

BENNICA KIT-EVA7 sorompószett :

575 000.-Ft+Áfa

GSM vezérlés:

38 000.-Ft+Áfa

Munkadíj:

90 000.-Ft+Áfa

Összesen:

703 000.-Ft+Áfa

Útmutatás:
Vállalási díjaink normál szerelési körülmények, szabad, folyamatos munkaterület biztosítása mellett érvényesek.
. Amennyiben a megfelelő szerelőfelület nem áll rendelkezésre a szerződésben megállapodott, ill. a megadott
szerelési időpontban, vagy a helyszín nem alkalmas a kapuk beszerelésére (akadályoztatva van a sorompóteljes
beüzemelése), az a megrendelő felelőssége.
A szerelés időpontját minimum 1 héttel a beszerelés előtt szükséges egyeztetni .
Gépészet, ill. semmilyen épületelem a kapu mozgását nem akadályozhatja. A kapuk beépítését csak végleges
tápellátás és végeleges aljzat(beton) megléte esetén tudjuk elvégezni, utóbbi hiánya akadályozhatja a
beszerelést, ill. növelheti annak költségeit.
Megrendelés esetén a megrendelő aláírásával igazolja, hogy a kiajánlott ill. megrendelt tételek műszaki tartalmát
ismeri, és azokat elfogadja.

Szállítási feltételek:
Építési helyszínre szállítva

Szállítási határidő:
A megrendeléstől számítva 4-6 hét

Árinformáció:
Az ajánlat érvényessége: 30 nap
Az árajánlat érvényessége tájékoztató jellegű; az árak változásának jogát fenntartjuk a mindenkori EUR árfolyam
függvényében!

Fizetési kondíciók:8 napos átutalás
Üdvözlettel:
Csizmadia Bertalan

Salgótarján 2021.08.10.

Demus Gábor
Tel:06 70 334 7818

Varga Dávid
Rétság
Tárgy: Ajánlat autamato sorompóra

Megnevezés:

Ár:

Ditec QIK 80EH sorompó
Sorompótámasz:
GSM vevő:
Sorompó telepítése:
Összesen:

525 000.-Ft+Áfa
24 600.-Ft+Áfa
34 000.-Ft+Áfa
92 000.-Ft+Áfa
675 600.-Ft+Áfa

Tisztelettel:
Demus Gábor

ZeemPlusz Kft. <zeemplusz@gmail.com>
címzett: én
Kedves Dávid !
Az alábbiakban találod a rétsági laktanyába tervezett sorompó attualizált ajánlatát .
Nice M7BAR sorompó (1db)
-Sorompótest vezérléssel, beépített villogóval,
-7m-es sorompókar piros ütköző szegéllyel,sorompószakállal
-Fix sorompótámasz
-Fotocella (2 pár)
-GSM vezérlés
Anyagár:498 000.-Ft+Áfa
Munkadíj:135 000.-Ft+Áfa (A munkadíj a tápvezeték kiépítését nem
tartalmazza.)

Üdvözlettel:
Szigeti Zoltán
ZeemPlusz Kft
3170 Szécsény Vihar B. út 16
Tel:+36 20 40 88 977

http://www.garazskapu-nograd.hu/aktualis
zeemplusz@gmail.com
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Központi konyha közbeszerzési eljárásnak előkészítése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
2022. évben a központi konyhára is ki kell írni a közbeszerzési eljárást, mivel a jelenleg hatályos szerződésünk 2022. június 30-án lejár a jelenlegi szolgáltatóval.
Márkus Páltól erre a közbeszerzésre is kértünk árajánlatot, de a közétkeztetés speciális szabályai

miatt az eljárás lefolytatását Márkus úr nem vállalta, de tett javaslatot egy kollégájára.
(Kalapos Attila ügyvezető felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tel: 06‐30‐632‐4395)
További két közbeszerzőtől indokolt még árajánlatot kérni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Évenként megkötött bérleti szerződés
3.) Jogszabályi háttér
Beszerzési szabályzatunkban foglat előírások
4.) Határozati javaslat
I.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III.30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta központi konyha közbeszerzési eljárásának előkészítéséről készített előterjesztést.
1 oldal a 2 oldalból

A Képviselő-testület a „Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közétkeztetési
szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési szakértői munkára árajánlatot és szerződéstervezet kér az alábbiaktól:
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
Határidő: 2022. április 7.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester
Közterületen lévő fák szakmai felülvizsgálata, a szükséges fák kivágásának engedélyezése és új fák
telepítése az Orgona köz területére

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő_testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Szociális bizottság
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Közbeszerzési Bizottság
Képviselő‐testület

Ülés
Nyílt
Zárt

Szavazás
Nyílt szavazás
Titkos szavazás
Egyszerű többség
Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az utóbbi években nagyon sokat foglalkozott a Képviselő-testület közterületei fakivágási kérelmekkel,
engedélyeztetéssel és kivágatással.
A 346/2008. (XII.30.) Kormány rendelet szabályozza a fás szárú növények védelmével kapcsolatos
szabályokat, intézkedéseket.
A rendelet hatálya kiterjed a fákra, cserjékre (továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki. A
rendelet szabályozza a fás szárú növények telepítését, fenntartását, kezelését, valamint a közterületen
lévő fás szárú növények kivágása és pótlására vonatkozó szabályokat, előírásokat.
A rendeletnek kettő darab melléklete van, ajánlom mindenki figyelmébe a 2. számú mellékletet, „
FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM /BEJELENTÉS/ a közterületen lévő fás szárú növényekre
(fák, cserjék) kérdésében. A kérelmet értelemszerűen kell kitölteni és azt 3000 Ft értékű illetékbélyeggel kell ellátni.
Az önkormányzat az elmúlt évben bruttó 9.673.350 Ft összeget fordított fakivágatásra és fahulladék
elszállítására. Ebben az évben már 560.000 Ft összeget fordítottunk közterületen lévő fák kivágatására
és elszállítására.
Jelen előterjesztésben vannak korábbi időszakban jelzett, meg nem oldott fakivágatási kérések, vannak olyanok amelyek objektíve szükségesek, és vannak olyanok amelyeket személyesen tapasztaltam
a közterületeken.
Az előterjesztésben javasolt esetekhez mellékelve van a 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 2. számú
melléklete.
1./ Az Orgona köz területén folyamatban vannak a csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatok.
Az Orgona köz 2.számú épület területén az új csapadékvíz elvezető árok mellett egy db lucfenyő fának, az árok felé eső oldalon el kellett vágni a gyökereit, ezért szükségessé válik a nevezett fa kivágatása, mivel nagyobb szél, vihar esetén, baleseti veszély forrásává vált.
1 oldal a 5 oldalból

A Rákóczi út 49 szám mögött az Orgona köz 1. szám előtt lévő oldalon van egy db kiszáradt keleti
thuja, amely szintén balesetveszélyessé vált, esztétikailag is kifogásolható.
Ezen kettő darab fa kivágására a Börzsöny-Forest Kft. korábban már küldött árajánlatot, összesen
55.000 Ft összegben. Az árajánlat mellékelve.
2./ Korábban már jeleztem, hogy ezeken kívül az Orgona köz területén több olyan fa van, amelyek bele
vannak nőve az elektromos hálózat vezetékébe, közel vannak az ingatlanokhoz, ezzel veszélyeztetik
azok tetőszerkezetét, az elmúlt évek alatt több fa, szinte egy csoportban nőtt meg, azokat korábban
nem kezelték.
Az Orgona közben lakók több esetben jelezték az önkormányzat felé a fákkal kapcsolatos problémákat
és kérték a segítséget. A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos munkálatok bejárása során személyesen tőlem is kértek segítséget a probléma megoldására.
Azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy erdészeti szakemberrel vizsgáltassuk meg a nevezett területen az ott lévő fák helyzetét, azok elhelyezkedését és állapotát.
Előzetesen egyeztettem Bakó Károly erdészeti szakértővel, aki vállalta a területen lévő fák felülvizsgálatát és hozzá szakvélemény, javaslat elkészítését. Bakó Károllyal bejártuk a területet és meghallgattunk néhány véleményt, javaslatot az ott élő lakosoktól.
Bakó Károly erdészeti szakértő megküldte a felmérésre vonatkozó árajánlatát, a szakmai értékelést és
javaslatát a szükséges fák kivágására vonatkozóan.
Bakó Károly az eseti szakmai értékelésre megküldte árajánlatát, amely az ORGONA KÖZ 1-7.szám
alatti társasházak (11 db kivágása, 3 db gallyazása), Műv. Ház mögött (1 db kivágása, 2 db gallyazása), Ady út 2-5 előtt (2 db kivágása), összesen 20 db faegyed vonatkozásában, az ajánlat összesen:
180.000 Ft összeget tartalmaz.
Az előterjesztéshez mellékelve: Bakó Károly erdészeti szakértő árajánlata a szakvélemény elkészítésére, a szakmai értékelés, a Börzsöny-Forest Kft. árajánlata és a Vállalkozási szerződés tervezete a
javasolt fák kivágására, gallyazására.
Mellékelve a 346/2008.(XII.30.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete az Orgona köz területét érintő fakivágási javaslattal.
3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt, az Általános Iskola és a Tornaterem által határolt területen, napközis étkezőnek a kialakítására. A tervezés folyamatban van.
A leendő építési területen több fa is van, 3 db fenyő, 9 db (ezüst juhar, megy, ostor, magas kőris, hegyi
juhar) amelyek kivágatása az étkező megvalósítása érdekében elengedhetetlenül szükséges.
Korábban javasoltam, hogy a kivágatásra a Képviselő-testület kérjen árajánlatot a Börzsöny-Forest Kfttől. A Kft. az árajánlat és a szerződés tervezetet megküldte, ezek mellékelve az előterjesztéshez.
A Börzsöny-Forest Kft árajánlata a kivágásra, a ledarálásra és az elszállításra 1.080.000 Ft összeget
tartalmaz.
Mellékelve a 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete a tornaterem mögötti fák kivágatására
vonatkozóan.
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4./ Lakossági megkeresés során, a Korányi úti társasházi közösség egyik képviselője, azzal a kéréssel
fordult hozzám, hogy évekkel ezelőtt beadtak egy kérelmet a Korányi út C lépcsőház előtt lévő fenyőfa
kivágatására.
Igyekeztem utána járni a kérésnek.
Megállapítható, hogy a Korányi úti Társasházi közösség közös képviselője Havai Lászlóné aláírásával,
2018. 03.12-i keltezéssel kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez a nevezett fenyőfa kivágására
vonatkozóan.
A Képviselő-testület 2018. április 27-i ülésén napirenden tárgyalta a kérelmet a napirendről az alábbi
határozat született: „84/2018.(IV:27.) KT Határozat, a KT megtárgyalta Havai Lászlóné kérelmét, a KT
a társasház közgyűlésének állásfoglalását kéri a kérelemben foglalt fakivágással kapcsolatban.”
A kérelem, az előterjesztés és a határozat mellékelve.
A társasházi közösség közgyűlési határozatban támogatta a nevezett fa kivágatását. ( 3/2019.(05.21.
sz. közgyűlési határozat) A határozati kivonat mellékelve.
Megállapítható, hogy a kérelemmel kapcsolatosan 2019. május 21-től érdemi intézkedés nem történt
Bakó Károly erdészeti szakértővel megnéztük a nevezett fát, az néhány méterrel van az épület fala
mellett, magassága meghaladja az épület magasságát. A szakértő a helyszínen szóban javasolta a
nevezett fa kivágását. A megküldött árajánlatban szerepel a fenyőfa kivágása.
Mellékleve a 346/2008.(XII.XII.30.) Korm rendelet 2. számú melléklete a nevezett fa kivágatására vonatkozóan.
5./ Személyes lakossági bejelentést kaptam, hogy a Korányi út, MŰV HÁZ mögötti lépcsőházzal szemben, a járdától kb 2 méterre lévő szennyvíz akna mellett, a fa bele van nőve a szennyvíz akna oldalában, az aknatető ferdén meg van billenve. A mellette lévő 2 db kőrisfának javasolt a gallyazása. Személyesen megnéztem a nevezett fákat Bakó Károly erdészeti szakértővel, aki a helyszínen is megállapította, hogy a nevezett fát ki kell vágni, mert balesetveszélyes. A mellette lévő 2 db kőrisfát javasolta
legallyazni. A Börzsöny-Forrest Kft által megküldött árajánlatban szerepel a nevezett fa kivágása, illetve 2 db kőris fa gallyazása.
6./ A közterület ellenőrzése folyamán tapasztaltam, hogy az Ady út 5. szám előtt lévő magas kőrisfa
törzse a földtől kb 8-10 centiméteres magasságban körben el van korhadva a törzs közepén. Ferdén
ezzel,a fával szemben az Széchenyi út 2. számú épület előtt egy diófa ki van száradva. Bakó Károly
szakértővel megtekintettem a nevezett fákat. A szakértő is megállapította, hogy a kőrisfa törzse korhadt, a diófa pedig ki van száradva. Ebből eredően mind a két fa balesetveszélyes. Javasolta mielőbbi
kivágásukat. Bakó Károly javaslata alapján a nevezett 2 db fát térítésmentesen a keletkezett faanyag
ellenében kivágják és elszállítják.
A Börzsöny-Forest Kft árajánlata a 18 db fa egyed kivágására, gallyazására, a helyszínen történő ledarálására és elszállítására 1.500.000 Ft összeget tartalmaz.
Javaslom, hogy az Önkormányzat a kivágatott fák pótlására a 346/2008.(XII.30) Korm. Rendelet 8. §
(1) bekezdés alapján az Orgona köz területére kérjen ajánlatot a kivágott fák pótlására, egy változat
szerint,Béke Viktória vállalkozó javaslata szerint (melynek tartalma: Kanzen díszcseresznye 3 db, Szivarfa 2 db, Díszgalagonya 3 db, Vérszilvafa 5 db, Dísz almafa 2 db, a szükséges anyagokkal együtt,
összesen 483.531 Ft összegben. A vállalkozó tájékoztatása szerint ez az ár a telepítésig még változhat. Elvi egyetértést javaslok.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és támogatni szíveskedjen.
Rétság 2022. március 25-n
Jávorka János sk.
alpolgármester

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

4.) Határozati javaslatok
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2022.(III.30.) KT. HATÁROZATA
A Képviselő-testület megtárgyalta a közterületen lévő fák, szakmai felülvizsgálatára és
a kivágatására készült előterjesztést
A Képviselő-testület elfogadja Bakó Károly erdészeti szakértő 180.000 Ft összegű árajánlatát a közterületi fák szakmai értékelésére.
A Képviselő-testület egyetért és elfogadja Bakó Károly erdészeti szakértő értékelését
és javaslatát a nevezett közterületen lévő fák kivágatására vonatkozóan.
1./ A Képviselő-testület elfogadja a Börzsöny-Forest Kft 55.000 Ft összegű árajánlatát
az Orgona köz 1. szám előtt kivágatásra kerüljön:
- 1 db csonkolt gyökerő fenyő
- 1 db kiszáradt keleti thuja
2./ A Képviselő-testület elfogadja a Börzsöny-Forest Kft 1.500.00 Ft összegű árajánlatát a nevezett 18 db közterületen lévő fa kivágására és elszállítására, az alábbiak szerint:
- Mikszáth út 4. DNY-i sarkán 1 db hegyi juhar
- Mikszáth út 4. és az Orgona köz1-7 szám között 2 db magas kőris kivágása
- Orgona köz 3-7 között 2 db magas kőris kivágása, 2 db magas kőris gallyazása
- Orgona köz1-3. szám, 1 db hegyi juhar kivágása, 2 db lucfenyő kivágása
- Orgona köz 1.szám, 1db keleti thuja kivágása, 1 db almafa gallyazása, 1 db nyírfa kivágása, 1 db csavart fűz kivágása,
- MŰV. HÁZ és a SAS Vegyesbolt között, 1db magas kőris kivágása, 2 db magas kőris
gallyazása
-Korányi út 1-3. szám előtt 1 db lucfenyő kivágása
Ady út 5 szám előtt 1 db. magas kőris, és a Széchenyi út 2 szám előtt 1 db kiszáradt
diófa kivágására, ledarálására és elszállítására vonatkozóan (térítésmentesen a faanyag ellenében)
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3./ A Képviselő-testület elfogadja Börzsöny-Forest Kft 1.080.000 Ft összegű árajánlatát
a tornaterem és az iskola épülete között lévő 3 db fenyőfa, 4 db ezüst juhar,1 db
meggy, 1 db ostorfa, 1 db magas kőris,2 db hegyi juhar fa kivágására, ledarálására és
elszállítására.
4./ A Képviselő-testület elviekben elfogadja a Béki Viktória vállalkozó 483. 531 Ft öszszegű árajánlatát az Orgona köz területére vonatkozó új fák telepítésére.
A Képviselő-testület a szakmai értékelésre vonatkozó 180.000 Ft szakértői díjat, a fakivágatási költségekre vonatkozó 2.635.000 Ft összeget, valamint az új fák telepítésére javasolt 483.531 Ft összeget, összesen: 3.298.531 Ft költséget a költségvetés 2022.
évi általános tartalék terhére biztosítja.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás
tervezetek aláírására

Határidő: 2022. április 15-ig
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Mezőfi Zoltán
Polgármester
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária.
jegyző helyettese.

5

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről a
Neve
Címe
Cégjegyzék szám
Adószáma
Telefonszám
Bankszámla számla
Képviseli
-

: Börzsöny-Forest Kft.
: 2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
: 12-09-009933
: 25994311-1-12
: 06 20/553-3399
: 11741031-24161288
: Kapitány János ügyvezető

mint megbízott kivitelező(továbbiakban : Vállalkozó) –
másrészről a
Neve
Címe
Adószám
Telefonszám
Bankszámla számla
Képviseli
-

: Rétság Város Önkormányzata
: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
: 15735492-2-12
: 06 35/550-100
: 11741031-15461615-08800000
: Mezőfi Zoltán János polgármester

mint megbízó(továbbiakban : Megrendelő) -

(együttesen : Felek) között az alábbi feltételekkel
1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Rétság Város Önkormányzata által üzemeltetett
Általános Iskola mögötti területén építendő diákétkezde helyén lévő 12 db. faegyed kivágását,
legallyazását és ágdáralását a következőkben meghatározott műszaki tartalom szerint :
-

1 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával
1 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával
1 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával
1 db. ezüstjuhar kivágása emelőkosárral
1 db. meggy kivágása alpintechnikával és emelőkosárral
1 db. ostorfa kivágása alpintechnikával és emelőkosárral
1 db. ezüstjuhar kivágása emelőkosárral
1 db. ezüstjuhar kivágása alpintechnikával és emelőkosárral
1 db. magas kőris kivágása emelőkosárral
1 db. ezüstjuhar kivágása alpintechnikával és emelőkosárral
1 db. hegyi juhar kivágása alpintechnikával
1 db. hegyi juhar alpintechnikával

2. A Vállakozó fő kötelezettsége a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott műszaki tartalom
megvalósítása, valamint a munka minőségi elkészítése és műszaki átadása a szerződésben
meghatározott teljesítési határidőig.
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3. A Vállakozó köteles a fakivágások során keletkezett növényi hulladékot(fatörzs, lombozat,
kéregdarabok stb.) az elszállításig úgy tárolni, hogy azok a gyalogos, kerékpáros és gépjármű
közlekedést ne akadályozzák, ne veszélyeztessék.
4. A Vállalkozó által kivágott 10 cm átmérő fölötti faanyaggal a Vállalkozó rendelkezik, annak
elszállításáról gondoskodik. Azzal a feltétellel, hogy az egyéb keletkezett nyövényi hulladékot
(lombozat, kéregdarabok, apríték stb.) díjmentesen elszállítja.
5. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállakozó szerződésszerű teljesítése esetén az elvégzett munkák
átvétele és a vállakozási díj megfizetése.
6.

Határidők (időjárás függvényében) :
a munka megkezdése :
a munka befejezése
:

-

2022.04.01.
2022.05.15.

A Vállakozó teljesítését a megrendelő műszaki átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.
7.

A Felek a szerződés 1. pontjában meghatározott munkák díját
- 1 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával
- 1 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával
- 1 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával
- 1 db. ezüstjuhar kivágása emelőkosárral
- 1 db. meggy kivágása alpintechnikával és emelőkosárral
- 1 db. ostorfa kivágása alpintechnikával és emelőkosárral
- 1 db. ezüstjuhar kivágása emelőkosárral
- 1 db. ezüstjuhar kivágása alpintechnikával és emelőkosárral
- 1 db. magas kőris kivágása emelőkosárral
- 1 db. ezüstjuhar kivágása alpintechnikával és emelőkosárral
- 1 db. hegyi juhar kivágása alpintechnikával
- 1 db. hegyi juhar alpintechnikával
ÁFA (0 % - AAM)
Összesen
-

: 60.000 Ft.: 35.000 Ft.: 25.000 Ft.: 75.000 Ft.: 60.000 Ft.: 60.000 Ft.: 75.000 Ft.: 65.000 Ft.: 80.000 Ft.: 65.000 Ft.: 45.000 Ft.: 35.000 Ft.:
0 Ft.: 680.000 Ft.-

azaz bruttó hatszáznyolcvanezer Forint összegben állapítják meg –

8.

A 7. pontban meghatározott díj magában foglalja az elvégzendő munkák megkezdésének
előkészítését, az anyag-, és munkadíjat. A kivitelezési munkák során esetlegesen megsérülő
épületrészek, berendezések, felszerelési tárgyak helyreállításának költségét, a műszaki átadásátvételi eljáráson való részvételt, továbbá minazt, amely a szerződés során a Vállakozónál
költségként merül fel.

9.

A Felek megállapodnak abban is, hogy a fakivágások során keletkezett növényi hulladékokat a
4. pontban leírtak szerint a Vállalkozó helyszínen ledarálja, az aprítékot díjmentesen elszállítja. Az
ágdarálót és a kezelőszemélyzetet szintén a Vállalkozó biztosítja.
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A Felek a 7. pontban leírt díjakon felül az
ágdarálás díját
a kiszolgáló személyzet díját pedig

15.000 Ft.-/óra,
2.500 Ft.-/óra/fő

összegben határozzák meg, mely díjtétel alapján a várható költség :
ágdarálás
:
~ 15-20 óra/
225.000-300.000 Ft.- kiszolgáló személyzet(2 fő) :
~ 15-20 óra x 2 fő 75.000-100.000 Ft.Összesen
:
~
300.000-400.000 Ft.A 7. és 9. pontban leírtak alapján az összköltség
10.

~

980.000 - 1.080.000 Ft.-

Pénzügyi feltételek, ütemezés :
a.

A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített munka pénzügyi
fedezetével rendelkezik. A fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének központi
dologi kiadás keretéből biztosítja.

b.

A Vállalkozó egy előlegszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A
végszámla benyújtásának feltétele az 1. pontban meghatározott munka Megrendelőnek a
műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történő átvétele.
c.
A végszámla kifizetése az 1. és 9. pontban meghatározott munka, Megrendelő
által igazolt teljesítést követő 8 napon belüli átutalással történik a Vállakozó OTP
11741031-24161288 számú bankszámlájára. Kifizetési napnak a Megrendelő számlájáról
történt számla összeg le emelésének napja számít.
11.

A Vállakozó jogosult a teljesítéshez alvállakozót igénybe venni, a jogosan igénybevett
alvállakozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

12.

A Vállakozó nyilatkozik arról, hogy ő, valamint az általa esetlegesen megbízott alvállakozó az 1.
pontban megjelölt munka elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és engedélyekkel rendelkezik.

13.

A Megrendelő köteles az akadálytalan munkavégzés érdekében az 1. pontban felsorolt
munkaterületeket a Vállakozónak munkavégzésre alkalmas állapotban biztosítani. A munkaterület
átadása után a munkavédelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabályok, a
biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások betartása és a vagyonvédelem biztosítása a Vállakozó
kötelezettsége (beleértve a Vállakozó esetleges alvállakozóit is).

14.

A Vállakozó csak saját munkaterületén belül és saját dolgozói tevékenységével összefüggésben
tartozik baleset-, munka-, és tűzvédelmi felelősséggel. Más rávonatkozó, indokolt munkavédelmi
utasításait is köteles figyelembe venni. A Vállakozó kijelenti, hogy a munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. törvényt ismeri és vállalja, hogy jelen szerződés keretében – az általa
foglalkoztatottakkal – annak rendelkezéseit betartja és betartatja.

15.

A Vállakozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínein található vagyontárgyakért,
köteles az általa okozott károkat megtéríteni, az eredeti állapotra helyreállítani.

16.

A Vállakozó a feladat teljesítése során a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállakozó köteles őt erre figyelmeztetni.
Ha a Megrendelő az utasításhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő
esetleges károk őt terhelik.
Mobil : +36 20/553-3399
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17.

A Vállakozó köteles a munka befejezését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a
munkaterületet tisztán, legalább a munka megkezdésekor fennálló esztétikai állapotban átadni a
Megrendelő részére.
18. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködni, ennek során
egymást kölcsönösen tájékoztatni, értesíteni olyan körülményekről, amely a szerződés teljesítését
befolyásolhatja.
19.

A szerződő Felek kijelölik képviselőiket, akik a fakivágásokkal kapcsolatban teljes körű
jogkörrel rendelkeznek.
Megrendelő képviselője :
Vállakozó Képviselője :

Jávorka János
Bakó Károly

+36 20/949-2803
+36 20/553-3399

20.

Ha a szerződés teljesítése során a Vállakozó olyan körülménybe ütközik, mely meggátolná a
határidőkre történő teljesítést, akkor azt azonnal köteles írásban a Megrendelőnek jelezni, aki saját
belátása szerint indokolt esetben a teljesítésre halasztást adhat a szerződés egyéb feltételeinek
változatlanul hagyása mellett.

21.

Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a végleges műszaki átadás-átvételi eljárásokra jelen
szerződés 6. pontjában vállalt befejezési határidőkhöz, illetve a 20. pontban meghosszabbított
határidőkhöz képest később kerül sor.

22.

A Vállakozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, a 6. pontban
vállalt befejezési határidőig, illetve a 20. pontban meghosszabbított határidőig nem vagy nem
szerződésszerűen (késedelmesen vagy hibásan) teljesít. A kötbér mértéke naptári naponként 5.000
Ft.- (azaz Ötezer Forint), de legfeljebb a 7. ponban meghatározott vállakozói díj 50 %-a. Kötbér
fizetése esetén a számla összegét a késedelmi kötbérrel kell csökkenteni. A kötbér megfizetése a
Vállakozót a szerződés teljesítése alól nem mentesíti.

23.

A Vállakozó nem köteles a kötbér megfizetésére, ha késedelmét működési körén kívül álló ok,
vagy bizonyíthatóan a Megrendelő cselekedete okozta.

24.

A szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben okozott károkért a Vállakozót kártérítési
kötelezettség terheli.

25.

Ha a Vállakozó a teljesítéssel a 6. pontban vállalt befejezési határidőhöz képest 15 napos
késedelembe esik – a 20. pontban meghatározott határidő hosszabbítás esetét kivéve – a
Megrendelő jogosult mindenféle kártérítés nélkül a szerződés egyoldalú felmondására.

26.

Amennyiben a Megrendelő a kivitelezés alatt álló munkát leállítja, köteles az elkészült munkákat
3 napon belül átvenni és a már elvégzett munkák ellenértékét a Vállakozónak megfizetni.

27.

Jelen szerződést cask kétoldalúan és a törvényes képviselők által aláírt megállapodással lehet
módosítani illetve kiegészíteni.

28.

A Felek kijelentik, hogy minden vitás kérdést elsősorban egyeztetés illetve egymás közötti
megállapodás útján kívánnak rendezni.

29.

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy – ha jogszabály kizárólagos illettékességet nem
Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

állapít meg – az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerződésből eredő perekben a
Balassagyarmati Járásbíróság az illetékes.
30.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés 5 (öt) oldalból áll, 4 (négy) eredeti, egymással teljesen egyező példányban készült,
amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállakozót illeti.
Jelen szerződést a szerződő Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

Rétság, 2022.március …….

…………………………………….
Megrendelő részéről
Rétság Város Önkormányzata
képviseli
Mezőfi Zoltán János polgármester

…………………………………
Vállakozó részéről
Börzsöny-Forest Kft.
képviseli
Kapitány János ügyvezető

…………………………………….
Jogi ellenjegyző
Jámbor Lajos
jegyző

…………………………………….
Pénzügyi ellenjegyző
Fodor Rita
pénzügyi csoportvezető

Mobil : +36 20/553-3399
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ÁRAJÁNLAT
KÖZTERÜLETI FÁK KIVÁGÁSÁRA
Tisztelt Jávorka János Úr!
A 2022. február 25-én tett megkeresésére az alábbi árajánlatot teszem. A Rétság Város
Önkormányzat által az Általános Iskola mögött építendő, leendő diákétkezde helyén lévő fa
kivágásának árai az alábbiak (a térképmellékleten látható sorszámozás szerint) :
1. 1 db. lucfenyő kivágása
2. 1 db. lucfenyő kivágása
3. 1 db. lucfenyő kivágása
4. 1 db. ezüstjuhar kivágása
5. 1 db. meggy kivágása
6. 1 db. ostorfa kivágása
7. 1 db. ezüstjuhar kivágása
8. 1 db. ezüstjuhar kivágása
9. 1 db. magas kőris kivágása
10. 1 db. ezüstjuhar kivágása
11. 1 db. hegyi juhar kivágása
12. 1 db. hegyi juhar kivágása
Összesen

: 60.000 Ft.: 35.000 Ft.: 25.000 Ft.: 75.000 Ft.: 60.000 Ft.: 60.000 Ft.: 75.000 Ft.: 65.000 Ft.: 80.000 Ft.: 65.000 Ft.: 45.000 Ft.: 35.000 Ft.: 680.000 Ft.-

Ezen felül :
-

: 15.000 Ft.-/óra
: 2.500 Ft.-/óra/fő,

ágdarálás
kiszolgáló személyzet

mely díjtétel alapján a várható költség :
ágdarálás
Ft.- kiszolgáló személyzet(2 fő) :
Összesen
:

~ 15-20 óra x 2 fő 75.000-100.000 Ft.~
300.000-400.000 Ft.-

Mindösszesen a várható összköltség

~

:

:

~ 15-20 óra/

225.000-300.000

980.000 - 1.080.000 Ft.-

A fenti árak tartalmazzák az ágakból keletkezett apríték díjmentes elszállítását, amennyiben a
keletkező 10 cm-nél vastagabb faanyagot az Önkormányzat szintén díjmentesen a rendelkezésünkre
bocsájtja.
Amennyiben ezen feltétel nem megfelelő
az apríték elszállítása
10.000 Ft.-/fuvar
10 cm-nél vastagabb faanyag ajánlott vételára
10.000 Ft.-/m3

:
:

A vállalkozásunk minden személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a fenti munkafolyamatok
elvégzéséhez, azokért teljes felelősséget vállal.
Nagyoroszi 2022.03.09.
Tisztelettel!
__________________________________________________________________________________
Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com
Nyilvántartási szám : 102302

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12
………………………………………….
Börzsöny – Forest Kft. képviseletében
Bakó Károly
Térképmelléklet
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VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről a
Neve
Címe
Cégjegyzék szám
Adószáma
Telefonszám
Bankszámla számla
Képviseli
-

: Börzsöny-Forest Kft.
: 2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
: 12-09-009933
: 25994311-1-12
: 06 20/553-3399
: 11741031-24161288
: Kapitány János ügyvezető

mint megbízott kivitelező(továbbiakban : Vállalkozó) –
másrészről a
Neve
Címe
Adószám
Telefonszám
Bankszámla számla
Képviseli
-

: Rétság Város Önkormányzata
: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
: 15735492-2-12
: 06 35/550-100
: 11741031-15461615-08800000
: Mezőfi Zoltán János polgármester

mint megbízó(továbbiakban : Megrendelő) -

(együttesen : Felek) között az alábbi feltételekkel
1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a Rétság Város közterületén lévő 18 db. faegyed
kivágását, legallyazását és ágdáralását a következőkben meghatározott műszaki tartalom szerint :
- Mikszáth út 4. szám DNY-i sarkán
- 1db. hegyi juhar kivágása emelőkosaras technológiával
- Mikszáth út 4. és az Orgonaköz 1-7. szám között
- 2 db. magas kőris kivágása alpintechnikával és emelőkosaras technológiával
- Orgonaköz 3-7. szám között
- 2 db. magas kőris kivágása emelőkosaras technológiával
- 2 db. magas kőris gallyazása emelőkosaras technológiával
- Orgona köz 1-3. szám
- 1 db. hegyi juhar kivágása emelőkosaras technológiával
- 2 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával és emelőkosaras technológiával
- Orgona köz 1. szám
- 1 db. keleti thuja kivágása alpintechnikával és emelőkosaras technológiával
- 1 db. almafa gallyazása hagyományos motorfűrész technológiával
- 1 db. nyírfa kivágása alpintechnikával és emelőkosaras technológiával
- 1 db. csavart fűz kivágása alpintechnikával és emelőkosaras technológiával
- Művelődési ház és a Sass-Vegyesbolt között
- 1 db. magas kőris kivágása emelőkosaras technológiával
- 2 db. magas kőris gallyazása emelőkosaras technológiával
- Korányi Frigyes út 1-3. szám
- 1 db. lucfenyő kivágása alpintechnikával
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2. A Vállakozó fő kötelezettsége a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott műszaki tartalom
megvalósítása, valamint a munka minőségi elkészítése és műszaki átadása a szerződésben
meghatározott teljesítési határidőig.
3. A Vállakozó köteles a fakivágások során keletkezett növényi hulladékot(fatörzs, lombozat,
kéregdarabok stb.) az elszállításig úgy tárolni, hogy azok a gyalogos, kerékpáros és gépjármű
közlekedést ne akadályozzák, ne veszélyeztessék.
4. A Vállalkozó által kivágott 10 cm átmérő fölötti faanyaggal a Vállalkozó rendelkezik, annak
elszállításáról gondoskodik. Azzal a feltétellel, hogy az egyéb keletkezett nyövényi hulladékot
(lombozat, kéregdarabok, apríték stb.) díjmentesen elszállítja.
5. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállakozó szerződésszerű teljesítése esetén az elvégzett munkák
átvétele és a vállakozási díj megfizetése.
6.

Határidők (időjárás függvényében) :
a munka megkezdése :
a munka befejezése
:

-

2022.04.01.
2022.05.15.

A Vállakozó teljesítését a megrendelő műszaki átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.
7.

A Felek a szerződés 1. pontjában meghatározott munkák díját
- Mikszáth út 4. szám DNY-i sarkán
- 1db. hegyi juhar kivágása
: 60.000 Ft.-/db
- Mikszáth út 4. és az Orgonaköz 1-7. szám között
- 2 db. magas kőris kivágása
: 60.000 Ft.-/db
- Orgonaköz 3-7. szám között
- 2 db. magas kőris kivágása
: 65.000 Ft.-/db
- 2 db. magas kőris gallyazása
: 20.000 Ft.-/db
- Orgona köz 1-3. szám
- 1 db. hegyi juhar kivágása
: 80.000 Ft.-/db
- 2 db. lucfenyő kivágása
: 60.000 Ft.-/db
- Orgona köz 1. szám
- 1 db. keleti thuja kivágása
: 50.000 Ft.-/db
- 1 db. almafa gallyazása
: 20.000 Ft.-/db
- 1 db. nyírfa kivágása
: 60.000 Ft.-/db
- 1 db. csavart fűz kivágása
: 60.000 Ft.-/db
- Művelődési ház és a Sass-Vegyesbolt között
- 1 db. magas kőris kivágása
: 50.000 Ft.-/db
- 2 db. magas kőris gallyazása
: 20.000 Ft.-/db
- Korányi Frigyes út 1-3. szám
- 1 db. lucfenyő kivágása
: 70.000 Ft.-/db
ÁFA (AAM – 0%)
Összesen

8.

- 60.000 Ft.- 120.000 Ft.- 130.000 Ft.- 40.000 Ft.- 80.000 Ft.- 120.000 Ft.-

50.000 Ft.20.000 Ft.60.000 Ft.60.000 Ft.-

- 50.000 Ft.- 40.000 Ft.- 70.000 Ft.:
0 Ft.: 900.000 Ft.-

azaz bruttó kilencszázezer Forint összegben állapítják meg –

A 7. pontban meghatározott díj magában foglalja az elvégzendő munkák megkezdésének
előkészítését, az anyag-, és munkadíjat. A kivitelezési munkák során esetlegesen megsérülő
Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

épületrészek, berendezések, felszerelési tárgyak helyreállításának költségét, a műszaki átadásátvételi eljáráson való részvételt, továbbá minazt, amely a szerződés során a Vállakozónál
költségként merül fel.
9.

A Felek megállapodnak abban is, hogy a fakivágások során keletkezett növényi hulladékokat a
4. pontban leírtak szerint a Vállalkozó helyszínen ledarálja, az aprítékot díjmentesen elszállítja. Az
ágdarálót és a kezelőszemélyzetet szintén a Vállalkozó biztosítja.
A Felek a 7. pontban leírt díjakon felül az
ágdarálás díját
a kiszolgáló személyzet díját pedig

15.000 Ft.-/óra,
2.500 Ft.-/óra/fő

összegben határozzák meg, mely díjtétel alapján a várható költség :
ágdarálás
:
~ 25-30 óra/
375.000-450.000 Ft.- kiszolgáló személyzet(2 fő) :
~ 25-30 óra x 2 fő 125.000-150.000 Ft.Összesen
:
~
500.000-600.000 Ft.A 7. és 9. pontban leírtak alapján az összköltség : ~
10.

1.400.000 - 1.500.000 Ft.-

Pénzügyi feltételek, ütemezés :
a.

A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített munka pénzügyi
fedezetével rendelkezik. A fedezetet az önkormányzat 2022. évi költségvetésének központi
dologi kiadás keretéből biztosítja.

b.

A Vállalkozó egy előlegszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A
végszámla benyújtásának feltétele az 1. pontban meghatározott munka Megrendelőnek a
műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történő átvétele.
c.
A végszámla kifizetése az 1. és 9. pontban meghatározott munka, Megrendelő
által igazolt teljesítést követő 8 napon belüli átutalással történik a Vállakozó OTP
11741031-24161288 számú bankszámlájára. Kifizetési napnak a Megrendelő számlájáról
történt számla összeg le emelésének napja számít.
11.

A Vállakozó jogosult a teljesítéshez alvállakozót igénybe venni, a jogosan igénybevett
alvállakozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

12.

A Vállakozó nyilatkozik arról, hogy ő, valamint az általa esetlegesen megbízott alvállakozó az 1.
pontban megjelölt munka elvégzéséhez szükséges szakértelemmel és engedélyekkel rendelkezik.

13.

A Megrendelő köteles az akadálytalan munkavégzés érdekében az 1. pontban felsorolt
munkaterületeket a Vállakozónak munkavégzésre alkalmas állapotban biztosítani. A munkaterület
átadása után a munkavédelem megszervezése, a balesetvédelmi rendszabályok, a
biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások betartása és a vagyonvédelem biztosítása a Vállakozó
kötelezettsége (beleértve a Vállakozó esetleges alvállakozóit is).

14.

A Vállakozó csak saját munkaterületén belül és saját dolgozói tevékenységével összefüggésben
tartozik baleset-, munka-, és tűzvédelmi felelősséggel. Más rávonatkozó, indokolt munkavédelmi
utasításait is köteles figyelembe venni. A Vállakozó kijelenti, hogy a munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. törvényt ismeri és vállalja, hogy jelen szerződés keretében – az általa
foglalkoztatottakkal – annak rendelkezéseit betartja és betartatja.
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15.

A Vállakozó anyagi felelősséggel tartozik a teljesítés helyszínein található vagyontárgyakért,
köteles az általa okozott károkat megtéríteni, az eredeti állapotra helyreállítani.

16.

A Vállakozó a feladat teljesítése során a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállakozó köteles őt erre figyelmeztetni.
Ha a Megrendelő az utasításhoz a figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő
esetleges károk őt terhelik.

17.

A Vállakozó köteles a munka befejezését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a
munkaterületet tisztán, legalább a munka megkezdésekor fennálló esztétikai állapotban átadni a
Megrendelő részére.
18. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kötelesek kölcsönösen együttműködni, ennek során
egymást kölcsönösen tájékoztatni, értesíteni olyan körülményekről, amely a szerződés teljesítését
befolyásolhatja.
19.

A szerződő Felek kijelölik képviselőiket, akik a fakivágásokkal kapcsolatban teljes körű
jogkörrel rendelkeznek.
Megrendelő képviselője :
Vállakozó Képviselője :

Jávorka János
Bakó Károly

+36 20/949-2803
+36 20/553-3399

20.

Ha a szerződés teljesítése során a Vállakozó olyan körülménybe ütközik, mely meggátolná a
határidőkre történő teljesítést, akkor azt azonnal köteles írásban a Megrendelőnek jelezni, aki saját
belátása szerint indokolt esetben a teljesítésre halasztást adhat a szerződés egyéb feltételeinek
változatlanul hagyása mellett.

21.

Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a végleges műszaki átadás-átvételi eljárásokra jelen
szerződés 6. pontjában vállalt befejezési határidőkhöz, illetve a 20. pontban meghosszabbított
határidőkhöz képest később kerül sor.

22.

A Vállakozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, a 6. pontban
vállalt befejezési határidőig, illetve a 20. pontban meghosszabbított határidőig nem vagy nem
szerződésszerűen (késedelmesen vagy hibásan) teljesít. A kötbér mértéke naptári naponként 5.000
Ft.- (azaz Ötezer Forint), de legfeljebb a 7. ponban meghatározott vállakozói díj 50 %-a. Kötbér
fizetése esetén a számla összegét a késedelmi kötbérrel kell csökkenteni. A kötbér megfizetése a
Vállakozót a szerződés teljesítése alól nem mentesíti.

23.

A Vállakozó nem köteles a kötbér megfizetésére, ha késedelmét működési körén kívül álló ok,
vagy bizonyíthatóan a Megrendelő cselekedete okozta.

24.

A szerződés teljesítése során, azzal összefüggésben okozott károkért a Vállakozót kártérítési
kötelezettség terheli.

25.

Ha a Vállakozó a teljesítéssel a 6. pontban vállalt befejezési határidőhöz képest 15 napos
késedelembe esik – a 20. pontban meghatározott határidő hosszabbítás esetét kivéve – a
Megrendelő jogosult mindenféle kártérítés nélkül a szerződés egyoldalú felmondására.

26.

Amennyiben a Megrendelő a kivitelezés alatt álló munkát leállítja, köteles az elkészült munkákat
3 napon belül átvenni és a már elvégzett munkák ellenértékét a Vállakozónak megfizetni.
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27.

Jelen szerződést cask kétoldalúan és a törvényes képviselők által aláírt megállapodással lehet
módosítani illetve kiegészíteni.

28.

A Felek kijelentik, hogy minden vitás kérdést elsősorban egyeztetés illetve egymás közötti
megállapodás útján kívánnak rendezni.

29.

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy – ha jogszabály kizárólagos illettékességet nem
állapít meg – az egyeztetés eredménytelensége esetén az e szerződésből eredő perekben a
Balassagyarmati Járásbíróság az illetékes.

30.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés 5 (öt) oldalból áll, 4 (négy) eredeti, egymással teljesen egyező példányban készült,
amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállakozót illeti.
Jelen szerződést a szerződő Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, törvényes képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.
Rétság, 2022.március …….

…………………………………….
Megrendelő részéről
Rétság Város Önkormányzata
képviseli
Mezőfi Zoltán János polgármester

…………………………………
Vállakozó részéről
Börzsöny-Forest Kft.
képviseli
Kapitány János ügyvezető

…………………………………….
Jogi ellenjegyző
Jámbor Lajos
jegyző

…………………………………….
Pénzügyi ellenjegyző
Fodor Rita
pénzügyi csoportvezető
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ÁRAJÁNLAT
ESETI SZAKVÉLEMÉNY
ELKÉSZÍTÉSÉRE

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2022. február 15-én küldött megkeresésére az alábbi árajánlatot teszem.
Az eseti szakvélemény tárgya:
Rétság Város Önkormányzat felkérése alapján 20 db. közterületen (Orgona köz, Ady és
Széchenyi út) lévő fa kivágása kapcsán tett eseti szakvélemény elkészítése az
-

Orgona köz 1-7. szám alatti társasházak között lévő 13 db.
Ady Endre út 5-6 szám között lévő 1 db. és
a Széchenyi út 2. szám előtti 1 db. faegyed vonatkozásában.

Az eseti szakvélemény díja:
A fent említett 15 db. belterületi fa szakvéleményezése (12.000 Ft.-/fa egyed) :
180.000 Ft.-.
Nagyoroszi 2022.03.21.
Tisztelettel!
………………………………………….
Börzsöny – Forest Kft. megbízásából
Bakó Károly
jogosult erdészeti szakszemélyzet
(ny.sz.: 5416)

__________________________________________________________________________________
Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com
Nyilvántartási szám : 102302

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12
ÁRAJÁNLAT
KÖZTERÜLETI FÁK KIVÁGÁSÁRA
Tisztelt Polgármester Úr!
A 2022.február 15-én küldött megkeresésére az alábbi árajánlatot teszem.
Rétság Város Önkormányzat tervezett 18 db. közterületen lévő(Orgona köz) fa kivágásának és
gallyazásának árai az alábbiak :
- Mikszáth út 4. szám DNY-i sarkán
- 1db. hegyi juhar kivágása
- Mikszáth út 4. és az Orgonaköz 1-7. szám között
- 2 db. magas kőris kivágása
- Orgonaköz 3-7. szám között
- 2 db. magas kőris kivágása
- 2 db. magas kőris gallyazása
- Orgona köz 1-3. szám
- 1 db. hegyi juhar kivágása
- 2 db. lucfenyő kivágása

: 60.000 Ft.-/db

- 60.000 Ft.-

: 60.000 Ft.-/db

- 120.000 Ft.-

: 65.000 Ft.-/db
: 20.000 Ft.-/db

- 130.000 Ft.- 40.000 Ft.-

: 80.000 Ft.-/db
: 60.000 Ft.-/db

- 80.000 Ft.- 120.000 Ft.-

: 50.000 Ft.-/db
: 20.000 Ft.-/db
: 60.000 Ft.-/db
: 60.000 Ft.-/db

-

: 50.000 Ft.-/db
: 20.000 Ft.-/db

- 50.000 Ft.- 40.000 Ft.-

: 70.000 Ft.-/db

- 70.000 Ft.-

- Orgona köz 1. szám
- 1 db. keleti thuja kivágása
- 1 db. almafa gallyazása
- 1 db. nyírfa kivágása
- 1 db. csavart fűz kivágása

50.000 Ft.20.000 Ft.60.000 Ft.60.000 Ft.-

- Művelődési ház és a Sass-Vegyesbolt között
- 1 db. magas kőris kivágása
- 2 db. magas kőris gallyazása

- Korányi Frigyes út 1-3. szám
- 1 db. lucfenyő kivágása
Összesen

: 900.000 Ft.-

(Az Ady Endre út 5-6 szám közötti és a Széchenyi út 2. szám előtti 2 db. faegyed kivágása díjmentes a
keletkezett faanyag ellenében)
Ezen felül :
-

ágdarálás
kiszolgáló személyzet

: 15.000 Ft.-/óra
:

2.500 Ft.-

/óra/fő,
mely díjtétel alapján a várható költség :
ágdarálás
450.000 Ft.- kiszolgáló személyzet(2 fő)
Összesen

:
:

~ 25-30 óra x 2 fő
~

125.000-150.000 Ft.500.000-600.000 Ft.-

Mindösszesen a várható összköltség

:

~

1.500.000 Ft.-

:

~ 25-30 óra

375.000-

__________________________________________________________________________________
Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com
Nyilvántartási szám : 102302

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12
A fenti árak tartalmazzák az ágakból keletkezett apríték díjmentes elszállítását, amennyiben a
keletkező 10 cm-nél vastagabb faanyagot az Önkormányzat szintén díjmentesen a rendelkezésünkre
bocsájtja.
Amennyiben ezen feltétel nem megfelelő
az apríték elszállítása
10.000 Ft.-/fuvar
10 cm-nél vastagabb faanyag ajánlott vételára
8.000 Ft.-/m3

:
:

A vállalkozásunk minden személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a fenti munkafolyamatok
elvégzéséhez, azokért teljes felelősséget vállal.
Nagyoroszi 2022.03.21.
Tisztelettel!
………………………………………….
Börzsöny – Forest Kft. képviseletében
Bakó Károly

__________________________________________________________________________________
Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com
Nyilvántartási szám : 102302

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

ESETI SZAKVÉLEMÉNY

A 2651 Rétság Orgona közben, az Ady és a Széchenyi úton lévő 15 db. faegyed felülvizsgálata tárgyában.

Megbízó :

Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Jelen szakvélemény 14 oldalt, és 23 db fényképet tartalmaz.
Készült 2 sorszámozott példányban, ez az 1. sorszámú példány.

Kapják :
1. Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
2. Irattár (2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.)

Kelt.: Nagyoroszi 2022.03.21.

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

1. számú törzs

1. kép

2. kép

Fafaj : Hegyi juhar (Acer pseudo-platanus L.) (1. kép)
A Mikszáth út 4. szám DNY-i sarkán helyezkedik el közel az épülethez, meredek oldalban.
Gyökerei nem elégségesen támasszák a törzset a domborzati viszonyokból adódóan. (2. kép)
Lehulló lombozata ősszel eltömíti az ereszcsatornát, viharos szél esetén veszélyezteti a testi
épséget, ingatlanokat és ingóságokat.

A faegyed eltávolítását javasolom.
Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

8. számú törzsek

3. kép
Fafaj : Magas kőris (Fraxinus excelsior L.) (5. kép)
A Mikszáth út 4. és az Iskola tornaterme között helyezkedik el, közel a nemrég épített sportlétesítmény kerítéséhez is. Az alacsonyan elágazó törzs erősen dől a tornaterem és az Óvoda
udvar felé.
Gyökerei szintén nem elégségesen támasszák a törzset a domborzati viszonyokból adódóan.
Szélsőséges időjárás esetén veszélyezteti az ott lakók, az iskola tanulói és az óvodás gyermekek testi épséget, ingatlanokat és ingóságokat.

A faegyed eltávolítását javasolom.

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

9,11. számú törzsek

4. kép

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

5. kép

6. kép

7. kép

8. kép

Fafajok : Magas kőris (Fraxinus excelsior L.)
Az Orgonaköz 3-7. szám között helyezkednek el, a 10. és 12. számú törzsek meredek
oldalban, közel a nemrég kialakított sportpályához. Eltávolítását nem javasolom. (4. kép)
A 9. és 11. számú törzsön korábbi ágleválasztás nyomai láthatóak, melyek kellő sebkezelés
hiányában bekorhadtak (5-6-7. kép). A fatestek statikája ezáltal meggyengült.
A 12. számú törzs kellő növőtér hiányában elgyengült, beteg. Szintén a sportpálya irányába
hajlik. Eltávolítása indokolt lenne, de a zöldterület fenntartása végett kivágását nem javasolom.
Az egyre gyakoribb szélsőséges viharok esetén veszélyeztetik az ott élők testi épségét,
ingatlanokat és ingóságokat.

A 9 és 11. számú törzsek eltávolítását és a 4. képen megjelölt egyedek alakító
gallyazását, súlypontba hozását javasolom.
13. számú törzs

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

9. kép

10. kép

11. kép

Fafaj : Hegyi juhar (Acer pseudo-platanus L.) (9. kép)
Az Orgona köz 1-3. szám között helyezkedik el. Az aránylag alacsonyan elágazó törzs ágai
erősen dőlnek az épület tetőszerkezete felé. Az ősszel lehulló lombozat az ereszcsatornát
eltömíti. (10. kép)
Gyökerei az épület lábazatát megrepesztették. A gyökfőn korábbi sérülés nyomán bekorhadás
látható, mely a fa statikáját gyengíti. (11. kép)
Szélsőséges időjárási viszonyok esetén szintén veszélyezteti az ott lakók testi épségét, ingatlanokban és ingóságokban kárt tehet.

A faegyed eltávolítását javasolom.

14. számú törzs

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

12. kép
Fafaj : Szórós luc (Picea pungens) (12. kép)
Az Orgona köz 1-3. szám között helyezkedik el. Korábban az áramszolgáltató 1/3-át csonkolta. Sebkezelés hiányában egészsége megromlott, esztétikátlan

A faegyed eltávolítását javasolom.
15. számú törzs

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

13. kép

14. kép

Fafaj : Lucfenyő (Picea abies L.) (13. kép)
Az Orgona köz 1-3. szám között helyezkedik el. Korábban az áramszolgáltató a korona 1/5-ét
csonkolta. (14. kép)
A lombozat maradéka még így is benövi a magasfeszültségű vezetékeket. Vihar esetén
károsíthatja azokat.
A korábban végrehajtott csatornázási munkák során a földmunkagépek ennek az egyednek is
károsították a gyökereit. Ezáltal csökkent a fa stabilitása.

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

A faegyed eltávolítását javasolom.
16. számú törzs

15. kép
Fafaj : Vadalma (Malus sylvestris L.) (15. kép)
Az Orgona köz 1-3. szám között helyezkedik el. Korábban a csatornázási munkálatok során
megsérült. Sebkezelés hiányában egészsége megromlott, esztétikátlan.

A faegyed alakító gallyazását, metszését javasolom.
17. számú törzs

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

16. kép
Fafaj : Keleti thuja (Thuja orientalis) (16. kép)
Az Orgona köz 1. szám mellett helyezkedik el.
A lombozata benövi a távközlési vezetékeket. Vihar esetén károsíthatja azokat.
Közel áll a lakóépülthez, beárnyalva azok ablakait.
A korábban végrehajtott csatornázási munkák során a földmunkagépek ennek az egyednek is
károsították a gyökereit. Ezáltal ezen egyednek is csökkent a stabilitása, a sebzések felületén
megnőtt a fertőzés veszélye.

A faegyed eltávolítását javasolom.

18. számú törzs
Mobil : +36 20/553-3399
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Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

17. kép

18. kép

Fafaj : Közönséges nyír (Betula pendula) (17. kép)
Mobil : +36 20/553-3399
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Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

Az Orgona köz 1. szám felett helyezkedik el.
A lombozata benövi a távközlési és elektromos vezetékeket. Vihar esetén károsíthatja azokat,
kárt tehet az éppen ott tartózkodó személyek testi épségében, ingóságokban.(20. kép)
Alatta kisebb lucfenyő található, mely a nyírfa kivágását követően kitöltené a teret (örök)zöld
lombfelületet adva.

A faegyed eltávolítását javasolom.
19. számú törzs

19. kép

20. kép

Fafaj : Csavart fűz (Salix babylonica var. pekinensis ’Tortuosa’) (19. kép)
Mobil : +36 20/553-3399
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Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

Az Orgona köz 1. szám felett helyezkedik el.
A lombozata szintén belenő a távközlési és elektromos vezetékekbe. Törzse korábbi ágnyesés
miatt bekorhadt. A fa statikája erősen meggyengült! Vihar esetén életveszélyes is lehet! Kárt
tehet az éppen ott tartózkodó személyek testi épségében, ingóságokban.(20. kép)

A faegyed eltávolítását erősen javasolom!
20. számú törzs

21. kép

22. kép
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2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

Fafaj : Hegyi juhar (Acer pseudo-platanus L.) (21. kép)
Az Ady út 5-6. szám között helyezkedik el. Az egyed félig kiszáradt, töve 70-80 %-ban
bekorhadva, a fa stabilitása nagyon meggyengült. (22. kép)
Szélsőséges időjárási viszonyok esetén veszélyezteti az ott lakók testi épségét, ingatlanokban
és ingóságokban kárt tehet.

A faegyed eltávolítását javasolom.
21. számú törzs

23. kép
Fafaj : Közönséges dió (Juglans regia) (23. kép)
A Széchenyi út 2. szám előtt helyezkedik el. Talponszárad, emiatt bármikor kidőlhet (ágai
letörhetnek erős szél hatására.
A koronája benövi a távközlési és elektromos vezetékeket. Vihar esetén károsíthatja azokat,
kárt tehet az éppen ott tartózkodó személyek testi épségében, ingóságokban.
Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

A faegyed eltávolítását javasolom.
Összességében e szakvéleményben körülírt 14 darab közterületen lévő faegyed kivágása és 1
db. alakító gallyazása indokolt. Egyrészt egészségi állapotuk, másrészt a közüzemi hálózatban,
lakóingatlanban történő károkozás,és nem utolsó sorban balesetveszély lehetősége miatt.
Amennyiben nevezett fák kivágásra kerülnek - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően –
alacsony növésű (lehetőleg örökzöld) cserje-, illetve fafajtával javasolom azokat pótolni fenntartva a zöld felületet.
Tisztelettel!
Bakó Károly
jogosult erdészeti szakszemélyzet
nyilvántartási szám : 5416

Mobil : +36 20/553-3399
Email : borzsonyforest@yahoo.com

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12

ÁRAJÁNLAT
K Ö Z T E R Ü L E T I F Á K (V I S M A J O R) K I V Á G Á S Á R A
Tisztelt Polgármester Úr!
A Jávorka János Alpolgármester Úrral 2021. 12. 17-én tartott helyszíni bejárás alapján a
Rétság, Orgona közben (vis major) kivágandó fák kivágásáról az alábbi árajánlatot teszem.
Rétság Város Önkormányzat közterületén lévő fák kivágásának árai (a hely megjelölésével)
az alábbiak :
Rákóczi út 49. szám melletti(Orgona köz felé) 1db. keleti thuja kivágása

Orgona köz 2. szám melletti 1db.(csonkolt) lucfenyő kivágása

: 10.000 Ft.-

: 25.000 Ft.-

__________________________________________________________________________________
Mobil : +36 20/553-3399
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Nyilvántartási szám : 102302

Börzsöny - Forest Kft.
2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.
Adószám : 25994311-1-12
Ezen felül :
-

ágdarálás
kiszolgáló személyzet

mely díjtétel alapján a várható költség :
ágdarálás
- kiszolgáló személyzet(2 fő) :

: 15.000 Ft.-/óra
: 2.500 Ft.-/óra/fő,

:
~ 0,5-1 óra/
7.500 - 15.000 Ft.~ 0,5-1 óra/2 fő 2.500 - 5.000 Ft.-

Összesen

:

~

10.000 - 20.000 Ft.-

Mindösszesen

:

~

45.000 – 55.000 Ft.-

A fenti árak tartalmazzák az ágakból keletkezett apríték díjmentes elszállítását, amennyiben a
keletkező 10 cm-nél vastagabb faanyagot az Önkormányzat szintén díjmentesen a rendelkezésünkre
bocsájtja.
Amennyiben ezen feltétel nem megfelelő
az apríték elszállítása
10.000 Ft.-/fuvar
10 cm-nél vastagabb faanyag ajánlott vételára
8.000 Ft.-/m3

:
:

A vállalkozásunk minden személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a fenti munkafolyamatok
elvégzéséhez, azokért teljes felelősséget vállal.
Nagyoroszi 2021.12.19.
Tisztelettel!

Bakó Károly
(Börzsöny – Forest Kft. képviseletében)

__________________________________________________________________________________
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
20/2022.(II. 03.) KT. határozat módosítása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
A fogászat takarítónője jelezte, hogy a heti 8 óra munkaidőkeret kevés számára az alapos munkavégzéshez. Kérése szerint napi 3 óra, azaz 4 nappal számolva, heti 12 óra lenne szükséges. Indokolásában elmondta, hogy a bejáratok melletti betonozott területek gyommentesítése és textíliák (törülköző,
konyharuha) mosása is munkakörébe tartozik. A napi 3 órás foglalkoztatást tudom támogatni, viszont
nem értek egyet a textíliák mosásával.
Törülköző helyett kézszárító alkalmazását javaslom, a konyharuhák helyett pedig az eszközök lecsöpögtetését, esetleg papírtörlővel való áttörlését.
A takarítói munkabér az eredeti költségvetésben tervezésre került, többletelőirányzat biztosítása nem
szükséges.
A kézszárítók beszerzésére külön előterjesztést írok a típus kiválasztását követően.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 24.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2022.(II. 03.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Kérelem álláshely bérének feloldására
1 oldal a 2 oldalból

A Képviselő-testület megtárgyalta a „Kérelem álláshely bérének feloldására” tárgyában készült előterjesztést.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Fogorvosi Szolgálatnál 2022.02.23-án takarítói státusz a jövőben is betöltésre kerüljön 8 óra/hét időtartamban. A státusz bérköltségét 2022.02.24-től feloldja.
Határidő: 2022. február 23.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

3.) Jogszabályi háttér

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. 30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
dosítása tárgyában készített előterjesztést.

20/2022.(II. 03.) KT. határozat mó-

A Képviselő-testület a Fogorvosi Szolgálatnál a takarítói státusz munkaidejét 2022. április 1. naptól heti
8 óráról 12 órára módosítja. Jelen módosítás nem érinti a 2022. évi költségvetés előirányzatait.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert - mint munkáltatót - a munkáltatói intézkedések megtételére

Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Konzorciumi megállapodás jóváhagyása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület döntött arról, hogy a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, Belterületi közutak fejlesztése
című felhívásra pályzatot nyújt be a Templom utca felújítására.
Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megküldte a konzorciumi megállapodás
tervezetét.

Több csatolt dokumentumba belekerült a Szőlő utca is. A Szőlő utca felújítására semmilyen műszaki
megalapozó dokumentummal nem rendelkezünk. Kátyúzása a jelenleg folyamatban lévő Vállalkozói
szerződésben benne van. Testületi döntés még karbantartási szint szintjén sincs.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2022. (III.03.) KT.
HATÁROZATA
3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022.(III.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
20.§
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
i) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást
1 oldal a 2 oldalból

követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major munkacsoporttal egyeztetni,
4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III.30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az konzorciumi megállapodás jóváhagyása tárgyban készített előterjesztést.
A Képviselő-testület TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, Belterületi közutak fejlesztése című felhívásra
pályázat megvalósítása érdekében a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal megkötendő, a határozat mellékletét képező konzorciumi megállapodás jóváhagyja.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatási kérelem benyújtására

1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a
2. pontban megnevezett szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Területés Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú,
Belterületi közutak fejlesztése című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet
nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös
együttműködéssel megvalósítsák.
A támogatási kérelem címe: Belterületi közútfejlesztés Rétság városában
2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és
személyek, akik az 1. pontban megjelölt támogatási kérelemben meghatározott cél(ok)
megvalósításában a támogatási kérelemben foglaltaknak megfelelően a jelen Megállapodás
keretei között részt vállalnak:
Szervezet neve:

Rétság Város Önkormányzata

Postacím:

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Székhely:

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

735496

Adószám:

15735492-2-12

Aláírásra jogosult
képviselője:

Mezőfi Zoltán János

Postacím:

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
2687 Bercel, Béke út 1.

Székhely:

2687 Bercel, Béke út 1.

Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):

12 09 009526

Adószám:

25540936-2-12

Aláírásra jogosult
képviselője:

Haralambeasz Zsuzsanna

Szervezet neve:

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Rétság Város
Önkormányzatát (a továbbiakban Vezető-t) választják.
3. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a
támogatási kérelmet aláírja, benyújtsa és a támogatási kérelem elbírálása során a konzorciumot
képviselje.

A Tagok kijelentik, hogy a támogatási kérelemben foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat
magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
4. Jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettségek vállalnak arra, hogy a támogatási
kérelem támogatása esetén a projektet az abban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek
érdekében együttműködnek.
5. Tagok kijelentik, hogy a felhívás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás
támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a támogatási
kérelem támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a támogatási kérelemben és a
támogatási kérelemről hozott döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.
6. Jelen Megállapodás a támogatási kérelem mellékletét képezi.
7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a támogatási kérelem nem részesül támogatásban, illetve
ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek.
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
8. A Tagok egyéb megállapodásai:

_________________________________……………………………………………………..1

Konzorcium vezetője

1

konzorciumi tag

Mezőfi Zoltán János
Név

Haralambeasz Zsuzsanna
Név

Rétság Város Önkormányzata
Szervezet

Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szervezet

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

2022.03.21.

2022.03.21.

A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-7.
ponttal, illetve az 1-7. pontok nem törölhetők.

NYILATKOZAT

Mezőfi Zoltán János polgármester, mint Rétság Város Önkormányzatának hivatalos
képviselője nyilatkozom, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-kószámú felhívásra benyújtott,
„Belterületi közútfejlesztés Rétság városában” című pályázatunkban érintett

2651 Rétság Templom utca 378 hrsz. – 1/1 arányú önkormányzati tulajdonú terület.
2651 Rétság, Szőlő utca 146, 147, 613 hrsz. – 1/1 arányú önkormányzati tulajdonú terület.

Mezőfi Zoltán János
Név
Rétság Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2022.03.21.

NYILATKOZAT

Mezőfi Zoltán János polgármester, mint Rétság Város Önkormányzatának hivatalos
képviselője nyilatkozom, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-kószámú felhívásra benyújtott,
„Belterületi közútfejlesztés Rétság városában” című pályázatunkban érintett
2651 Rétság, Templom u. 378 hrsz, Szőlő u. 146, 147, 613 hrsz. - összközműves lakó és
gyűjtőutak.
A hírközlési, gáz-, villamos energia, vízlellátás, szennyvíz hálózat kiépített.

Mezőfi Zoltán János
Név
Rétság Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2022.03.21.

NYILATKOZAT
Mezőfi Zoltán János polgármester, mint Rétság Város Önkormányzatának hivatalos képviselője
nyilatkozom, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-kószámú felhívásra benyújtott, „Belterületi
közútfejlesztés Rétság városában” című pályázatunk az alábbi szakmai adatszolgáltatást
tartalmazza:
SZAKMAI ADATSZOLGÁLTATÁS:
A projekt tervezett tartalma alapján az alábbi szakmai adatszolgáltatás adható. A projekt
megvalósítása során, a lenti mutatókra tett vállalások rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek:
Szakmai adatszolgáltatás megnevezése

Mértékegység

Beruházással érintett utak/útszakaszok összhossza 16
Szilárd burkolattal kiépített burkolatlan utak hossza
Újonnan kiépített gyűjtőutak hossza
Fejlesztett csomópontok száma17
Újonnan kialakított csomópontok száma
Felújított, korszerűsített, épített hidak hossza
Az önkormányzati tulajdonú közút szegélyén belül kiépítésre kerülő
kerékpárforgalmi létesítmény hossza
Projekt keretében érintett autóbuszöblök száma18
Projekt keretében érintett váróhelyiségek, esőbeállók száma19
Kialakított vagy fejlesztett kerékpár parkoló férőhelyek száma
Felújított gépjármű parkolók száma (beleértve P+R)
Létrehozott új gépjárműparkolók száma (beleértve P+R)
Fejlesztéssel érintett vasúti átkelőhelyek száma

0,411km
0 km
0 km
0 db
0 db
0 km
0 km

Mezőfi Zoltán János
Név
Rétság Város Önkormányzata
P.H.
Aláírás dátuma:
2022.03.21.

0 db
0 db
0 db
0 db
0 db
0 db

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Mészáros András kérelme

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Mészáros András (1117 Budapest, Galambóc u. 8.) vételi szándékot jelentett be a volt laktanya területén lévő több épületre. Vételi szándéka mellett tájékoztatja a Képviselő-testületet a majdan megvásárlásra kerülő ingatlanok hasznosításáról is az alábbiak szerint:
Hrsz
356/44
356/45
356/46
n.a.

Megnevezés

Terület m2
(kérelem szerint)

Tiszti étkezde
1693
Gyengélkedő
768
Iroda épület „Szürke pa- 1.110
rancsnoki”
zöld terület
n.a.

Terület m2
(földhivatali nyilvántartás szerint)
2.164
1.556
1.548

A zöldterület esetében feltételezhető, hogy a 2010. évi telekalakítás során az épületekhez a lehetséges
beépíthetőség szerinti %-ban biztosított területekre gondolt a kérelmező. Megjegyzem, hogy a becsatolt helyszínrajz kb. 10-15 éve, vagy még régebben készült.
Mészáros András vásárlási szándéka szerint egészségügyi magánrendelőt, turisztikai szállást, kereskedelmi egységeket (pékség, iroda), lakásokat kíván kialakítani a fent jelzett épületekben. Kéri továbbá, hogy a Képviselő-testület vásárlási szándékát tekintse közérdekű célnak.
Hasonló kérelemről korábban a Képviselő-testület már döntött, a VABI Hungária Kft. esetében (fogyatékos személyek magánoktatása), a 16 /2022.(II. 03.) KT. határozattal a Képviselő-testület elutasította
a közérdekű tevékenységnek nyilvánítást.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
1 oldal a 2 oldalból

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16 /2022.(II. 03.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VABI Hungária Kft. vételi szándékát
megerősítő kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 356/41 hrsz-ú ingatlant értékesíteni kívánja, azt az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghirdeti.
A Képviselő-testület felkéri Jámbor Lajos jegyzőt a hirdetmény közzétételére.

3.) Jogszabályi háttér
4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. 30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mészáros András (1117 Budapest,
Galambóc utca 8.) vételi szándékáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a 356/44, 356/45, 356/46 hrsz-ú ingatlanokat értékesíteni kívánja, azokat az erre
vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghirdeti.

Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

VÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZAT
Vevő:

Mészáros András
Cím: 1117, Budapest, Galambóc utca 8.
Tel.: +36-30-604-6945

A RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT felé szeretném jelezni a 1. pontban részletezett ingatlanok
tekintetében vételi szándékomat.
Mivel az épületekre készült értékbeszlés, így kérem az Önkormányzat küdje meg számomra az
értékbecsléseket a listázott épületekre, hogy a vételi szándékomat megerősíthessem a
megismerésüket követően.
1. Ingatlanok:
A vételi szándék a következő ingatlanokra vonatkozik:
Száma

HRSZ

3

356/44

TERÜLET
NAGYSÁGA
1693 m2

Megnevezés

6

356/45

768 m2

7
N/A

356/46
Nincs megadva

1110 m2
~1. Ábrán
jelölt terület

NETTÓ ÉRTÉK BRUTTÓ ÉRTÉK
(FT)
(FT)
Tiszti étkezde Nincs megadva Nincs megadva
Egészségügyi
Nincs megadva Nincs megadva
épület
Iroda épület Nincs megadva Nincs megadva
zöldterület
Nincs megadva Nincs megadva

ÖSSZESEN:

1. Ábra: Épületek számozás

1/2

Mészáros András
1117, Budapest, Galambóc utca 8.
baundi.hu

2. Ajánlat feltételei
Vevő tervei szerint az épületkeben a következő egységek kerülének kialakításra:
1. Egészségügy (magánrendelő)
2. Turisztika (szállás)
3. Kereskedelmi (pékség, kereskedelmi egységek, iroda)
4. Lakás
A vevő a vételi szándékát a külön hrsz számú ingatlanra külön teszi meg.
A vevő részben lakások kialakítását tervezik, és mennyiben az önkormányzat: igényt tart szolgálati
lakások tulajdonára, úgy készséggel állnak rendelkezésre.
Vevő tudomásul veszi, hogy a volt laktanya területén az elengedhetetlenül szükséges közmű
rekonstrukciós költségek a vételi áron felül kell biztosítaniuk.
Az épület és telekhatár közötti területet - a mellékelt helyszínrajz (1. Ábra) szerint- is meg kívánják
vásárolni gépkocsik elhelyezése és parkosított kert céljára. Ezen területért vételi árként az
értékbecslést követően megállapított összeget ajánl.
A vételi ajánlat elfogadása esetén csak előszerződés köthető, mivel az épületek külön-külön
történő értékesítése esetén a terület önálló helyrajzi számra történő megosztását kell biztosítani,
mely időt igényel. Az előszerződésben kiköthető a megosztás időpontja, illetőleg a közműellátás
megoldásában való közreműködés.

Kérem a Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a volt honvédségi laktanya épületeire
benyújtott, a kiírásnak és értékbecslésnek megfelelő vételi ajánlatról a bizottsági javaslat
figyelembe vételével szíveskedjenek dönteni.
Kérem az Önkormányzatot, hogy a vételi széndéknyilatkozatomban felsorolt ingatlan értékesítését
a fenti célra történő értékesítést tekintsék közérdekű célnak. A vevő kéri a Képviselő-testülettől
a feltételek megállapítását.
5. Egyebek
Jelen vételi szándéknyilatkozat elektronkus formában a következő címekre került megküldésre:
1. jegyzo@retsag.hu
2. titkarsag@retsag.hu
Budapest, 2022. 02. 17.

…………………………………………………………
Vevő
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Rétsági Karitász Csoport kérelme címerhasználatra
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rétsági Karitász képviseletében Gálné Szabó Györgyi az alábbi kérelemmel fordult hozzánk:
„Tisztelt Jegyző Asszony / Úr!
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
10 /1997. / VI.30./ Rendelete A helyi címer és zászló használatának rendjéről tartalmazza,
hogy kérelmet kell benyújtani a címer használatra vonatkozóan.
A Rétsági Karitász weboldalának fejlécében (retsagikaritasz.hu) szeretné megjeleníteni Rétság város címerét.
Kérelmező és felhasználásért felelős megnevezése: Rétsági Karitász Csoport (vezető:
Gálné Szabó Györgyi, 2651 Rétság, József Attila utca 2.)
A címer használat célja: közcélú, díszítő jellegű
Megjelentetni kívánt mennyiség: a weboldal címlapján 1 db.
Címer előállítás/megjelenítés anyaga: digitális jpg formátum
Terjesztés módja: a weboldal látogatóinak megjelentetve
A használat időtartama: a retsagikaritasz.hu weboldal megszűnéséig
A címerrel díszítendő (mintaoldal) weboldal elérhetősége: retsagikaritasz.hu
Kérjük szíves engedélyét kizárólag a kérelmünkben szereplő felhasználásra vonatkozóan!
Szeretnénk továbbá kérelmezni, hogy a retsag.hu weboldal alatt is linkelve elérhető
legyen a Rétsági Karitász Csoport weboldala.
Tisztelettel,
Köszönettel:
Gálné Szabó Györgyi
gszagyo@gmail.com
Tel.: +36 30 454-8010
Karitász levélcíme: 2651 Rétság, József Attila utca 2.”
A kérelem minden tekintetben megfelel A helyi címer és zászló használatának rendjéről szóló
10 /1997. / VI.30./ önkormányzati rendeletben foglaltaknak.
1 oldal a 3 oldalból

A hivatalos honlap felelős szerkesztőjének elérhetőségét megadtuk, mivel a honlap üzemeltetése nem
önkormányzati feladat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /1997. / VI.30./ önkormányzati rendelete
A helyi címer és zászló használatának rendjéről.
5. §.
/4/ A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell: a./ a kérelmező megnevezését, címét,
b./ a címer használat célját,
c./ az előállítani kívánt mennyiséget /darabszámot/, d. / a címer előállításának anyagát,
e./ terjesztés, illetve forgalombahozatal esetén annak módját, f./ a használat időtartamát,
g./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát / rajzát, fénymásolatát stb/, h./ a felhasználásért felelős
személy megnevezését.
/5/ A címer felhasználására vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell: a./ az engedélyes megnevezését
és címét,
b./ az előállítás anyagát,
c./ az engedélyezett felhasználás célját,
d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e. / a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
f./ a terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket, g./ a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését.
4.) Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. 30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Karitász Csoport vezetőjének
Rétság város címerének használatára vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a kérelemnek helyt ad az alábbiak szerint:
2

a./ Az engedélyes megnevezése, címe: Rétsági Karitász Csoport, 2651 Rétság, József Attila utca 2.;
b./ Az előállítás anyaga: digitális jpg formátum;
c./ Az engedélyezett felhasználás célja: közcélú, díszítő jellegű;
d./ Az előállításra engedélyezett mennyisége: 1 db;
e. /A felhasználás ideje, illetőleg az engedély érvényességének időtartama: a csoport, illetőleg a
hivatalos honlap fennállásáig;
f./ A terjesztés, a forgalombahozatal módjára vonatkozó kikötések: a címert sértő módon nem lehet
használni, méretarányait, színezetét igénylő köteles megtartani. Kérelmező a címert kereskedelmi célra nem használhatja.
g./ A címer felhasználásáért felelős személy megnevezése, elérhetőségei: Gálné Szabó Györgyi
gszagyo@gmail.com, Tel.: +36 30 454-8010, Karitász levélcíme: 2651 Rétság, József Attila utca 2
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Szunyogh Pálné kérelme
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő‐testület 2022. március 30‐i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő‐testület
Minősített többség
1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Szunyogh Pálné rétsági lakos kéri, hogy a Képviselő-testület adja bérbe részére a Mező u. 7. szám
alatti ingatlannal szomszédos, 703 hrsz-ú, kivett közterületből 150 m2-es területet, háztáji kiskert céljára.
Kérelmező férjével évek óta bérli a területet. Bérleti díjként javaslom, hogy az eddig megfizetett 23,20
Ft/m2 díjtétel kerüljön megállapításra, különös tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a Képviselőtestület díjakat nem emelhet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. március 20.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
Évenként megkötött bérleti szerződés
3.) Jogszabályi háttér
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022.(III.07.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
20.§
(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
i) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást
követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major munkacsoporttal egyeztetni,

1 oldal a 3 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.( III. 30.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szunyogh Pálné rétsági lakos kérelmét,
és a Rétság 703 hrsz.-ú 150 m2 terület 2022. évben történő bérléséhez, a 2016. évtől megállapított
bérleti díjjal ( 23,20.-Ft/m2/év) hozzájárul.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződést
2022. január 1. naptól 2022. december 31. napig terjedő időszakra vonatkozóan aláírja.
Határidő: 2022.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes

BÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester, továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Szunyogh Pálné, Rétság, Mező u. 7. sz. alatti lakos, (továbbiakban: Bérlő) között az alábbi feltételekkel:
1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi az önkormányzat tulajdonában álló, belterületen fekvő,
703 hrsz.-ú, kivett közterület művelési ágú ingatlanból konyhakert céljára150 m2 földterületet határozott időre.
2.) A bérlet 2022. január 01.napjától 2022.december 31. napjáig tart.
3.) Amennyiben a Bérlő a földterületet a következő évben is használni kívánja, ezt a szándékát a szerződés lejárta előtt egy hónappal be kell jelentenie.
4.) A Bérlő a bérelt terület használatáért évente 23,20.-Ft/m2, összesen 3.480.-Ft-ot, azaz
háromezernégyszáznyolcvan forintot köteles befizetni a Bérbeadó költségvetési számlájára utólag,
2022. december 15.napjáig.
5.) Bérlő köteles a földet gyommentesíteni.
6.) A bérlet megszűntével a bérelt területet eredti állapotában, gyommentesen kell visszaadni.
2

7.) A Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a bérletet,
- ha a Bérlő figyelmeztetés ellenére a területet hagyja elgazosodni,
- a bérleti díjat a lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött határidőben sem fizeti meg.
8.) Ha az önkormányzat kezelésében lévő állami földet a kezelő vagy más állami szerv, illetőleg társadalmi szervezet közérdekű célra (földrendezés, kisajátítás) kívánja felhasználni, a szerződés hatálya
–a szerződésben megjelölt határidő előtt, a feltétel bekövetkeztével - megszűnik.
9.) Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Rétság, 2022. ………………………...
……………………………………………
Bérbeadó

……………………………………………
Bérlő

Pénzügyi ellenjegyzés: 2022. ………………………………
pénzügyi ellenjegyző
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Előterjesztést készítette, előterjesztő: Simon Katalin
Szerződéskötések jóváhagyása –Városi Majális
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. március 25-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 2022. évben is május elsején kívánja megszervezni
a Városi Majálist. A színpadi programok összeállításánál figyelembe vettük, hogy az elmúlt két
évben a nagyobb rendezvényeken nem volt mulatós műsor - amit igényel a közönség, mindig
közkedveltek a gyerekkoncertek, és az est végére egy nagyobb könnyűzenei koncertet választottunk.
A délelőtti főzőversenyt a Hunyadi Ligetben tervezzük az alábbiak szerint:
8.00 óra csapatok fogadása
10.00 óra májusfa díszítés
12.00-12,30-ig az elkészült ételek leadása
A főzőverseny eredményhirdetése 15.30-kor a Nagyparkolóban.
A majálison az Önkormányzat, Rétság város lakosságát minden évben vendégül látja a ligetben, a főzés és étkeztetés helyszíne idén is megoldható a megszokott fás területen.
Programterv Nagyparkoló:
13.00-18.00-ig gyerekeknek légvárak, arcfestés, lufihajtogatás, bohóc – a feladat elvégzésére a Katamama 66 Kft-vel kívánunk szerződést kötni, mely szolgáltatás ára 120.000 Ft + áfa.
14.30-15.30-ig gyerekkoncert: Kovács Attila e.v, (6600 Szentes, Szent Imre Herceg utca 10.
II/9) Pom Pom Együttes - Petike a rosszcsont manó mulatságot szervez c. koncertje: – a
szolgáltatás ára 261.600 Ft AAM
15.45-16.30-ig néptáncosok műsora
16,30-17.30-ig színpadon a két zenekar beállása, ezalatt program a gyerekeknek: arcfestés,
ugrálóvár, lufihajtogatás, buborékfújás

1 oldal a 3 oldalból

Szerződéskötések jóváhagyása: Városi Majális

2022. 03.30-i Kt. ülésre

18.00-18.30-ig órától Nótár Mary koncert – NM Produkcio Kft., a szolgáltatás ára 380.000 Ft+
áfa
19.00-20.10-ig Kasza Tibor koncert - Ars Voice Műsorszervező Kft. a szolgáltatás ára
1.750.000 Ft+ áfa
Városi Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett „MAJÁLIS 2022.05.01” elnevezésű
rendezvényhez kapcsolódóan a: 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncosrendezvények működésének biztonságosabbá tételéről – jogszabály szerinti a céljának megfelelő
biztonsági dokumentáció teljes körű elkészítése, illetve a rendezvényen való egészségügyi
szolgáltatás biztosítása céljából Juhász Zsolt Ev. -val (székhelye: 2645 Nagyoroszi, Géza fejedelem út 35.) kívánunk szerződést kötni, a szolgáltatás összege 135.000 Ft AAM

Színpadbérlés bruttó 850.000 ft, melyre szerződést a Zsarnóczai Kft.-vel kívánunk megkötni.

Biztonsági őrzésre a Menilán Kft.-t kértük fel, a szolgáltatási szerződés összege 150.000 Ft
AAM

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek, valamit a kifizetésekhez szükséges összeget a 2022. évi költségvetési tartalék terhére
biztosítani szíveskedjenek.
Rétság, 2022. március 23.
--------------------------------Simon Katalin int.vez.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§(3) bekezdés-i pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major bizottsággal egyeztetni.”
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Szerződéskötések jóváhagyása: Városi Majális

2022. 03.30-i Kt. ülésre

4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2022. (III.30.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Szerződéskötések jóváhagyása: Városi Majális
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztését a 2022. május 1-én megrendezésre kerülő „Városi Majális” - rendezvénnyel kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződéseket:
1.Megbízási szerződés: Katamama 66 Kft-vel 120.000 Ft + áfa összegben
2.Szerződés: Pom Pom Együttes- Kovács Attila e.v.-val 261.600 Ft AAM összegben
összegben
3. Megállapodási szerződés: NM Produkcio Kft- Nótár Mary koncert 380.000 Ft+ áfa összegben
4. Szolgáltatási szerződés: Kasza Tibor koncert -Ars Voice Műsorszervező Kft. 1.750.000 Ft+
áfa összegben
5. Megbízási szerződés: Juhász Zsolt e.v. 135.000 Ft AAM összegben
6. Bérleti szerződés: Zsarnóczai KFT-vel bruttó 850.000 Ft összegben
- jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződések aláírására.

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: Simon Katalin int.vez.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyző helyettes
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Kérjük figyelmesen olvassa át
a szerződést!

Szerződés
közvetített koncert megtartásáról

Megrendelő adatai
Kapcsolattartó neve:

Kelemen Ágnes

Megrendelő neve:

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Rétság

Megrendelő adószáma:

15453260-1-12

Megrendelő címe:

2651 Rétság, Rákóczi út 26.

E-mail:

muvkozpontretsag@gmail.com

Tel.:

+36 35 350 785

Megrendelő cg. sz.:

Vállalkozó adatai
Kapcsolattartó neve:

Ecseri Soma

Műsorközvetítő neve:

Ars Voice Műsorszervező Kft. – képviseli: Wein Csaba

Műsorközv. adószáma:

14806335-2-41

Műsorközvetítő címe:

1025 Budapest, Csévi u. 15/a.

E-mail:

info@koncertszervezes.hu

Mobil:

Műsork. cg.sz.:

30/948-3539

01-09-920764

Megrendelt koncert adatai
Megrendelt koncert:

Kasza Tibi, 70 perc

A koncert helyszíne:

Rétság, szabadtéri színpad

A rendezvény:

Nyilvános, ingyenes városi rendezvény

Beszerelés, beállás:

Koncert előtt 60 perc

A koncert időpontja:
A koncert ára
útiköltséggel:
azaz:

2022.
1.750.000

év

Helyi technikus:
Május

Ft + 27% Áfa

hó

01.

472.500

Ft =

Zsarnóczay Rajmund
0630 211 9214
nap

19:00

óra

2.222.500

Ft

Kettőmillió-kettőszázhuszonkettőezer-ötszáz Forint

Kifizetés módja
- 50%, azaz 875.000 Ft + 27% Áfa előleg megfizetése átutalással, díjbekérő ellenében,
Megrendelő vállalja, hogy az utalást 2022.03.31-ig elindítja.
- A fennmaradó 50%, azaz 875.000 Ft + 27% Áfa megfizetése átutalással, számla ellenében,
Megrendelő vállalja, hogy az átutalást 2022.05.06-ig elindítja.
Cégünk a számlákat elektronikus úton állítja ki és a továbbítja a megrendelő e-mail címére, így kérjük
fokozott figyelemmel ellenőrizze beérkező leveleit, amennyiben a beérkezett üzenetek között nem
találja a számlaértesítőt akkor érdemes a levélszemét (SPAM) mappát is átnézni!
A szerződés szóbeli megállapodás alapján köttetett és négy oldalból áll, melyek csak együtt
érvényesek. Megrendelő vállalja, hogy a szerződést 10 naptári napon belül aláírva visszajuttatja
a Vállalkozó részére, vagy írásban lemondja a megrendelést. Ellenkező esetben Vállalkozó a
szerződést semmisnek tekinti. Felhívjuk a tisztelt Megrendelő figyelmét, hogy a produkciók
kifizetése nem függhet a bevételektől, illetve a szponzor pénzektől! A szerződés aláírásakor a
Megrendelő kijelenti, hogy a bevételtől és a szponzoroktól függetlenül rendelkezik a szerződés
szerinti összeggel és ezért az aláíró fél személyes felelősséget vállal.
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Vállalkozó és a Megrendelő között a fenti előadás(ok)kal kapcsolatban az alábbi megállapodás
jön létre:
1) Vállalkozó a szerződött összegből gondoskodik a fellépő Művész(ek) tiszteletdíjának és úti
költségének (autópálya díjakat is beleértve) kifizetéséről.
Az esetleges helyszíni parkolási díjakat, behajtási engedélyek díjait, költségeit a Megrendelő fizeti,
az ehhez kapcsolódó esetleges engedélyek kiváltását a Megrendelő intézi.
2) Vállalkozó biztosítja, hogy a fellépő(k) a szerződés szerinti időben, helyen megjelennek, a
rendezvényhez illő öltözetben, színpadképes állapotban lép(nek) fel.
3) A Megrendelő biztosítja az előadás megtartásához szükséges állapotokat, azaz:
• A helyszín érvényes üzembe helyezési engedélyét, munkavédelmi és
balesetvédelmi szempontból hatályos jogszabályoknak való megfelelését.
• Hátsó bejáratot, ha ez nem adott, legalább 2 fő segítséget adó rendezőt, akik az
előadás alatt végig a színpad mellett tartózkodnak.
• Kulturált öltözőt világítással, tükörrel, vagy annak megfelelő zárható helyiséget
(hideg idő esetén min. 22 °C hőmérséklettel) a színpad közvetlen közelében (a
közönség elől elzárt illemhelyiséggel).
• A zenekar létszámának megfelelő mennyiségű szendvicset, üdítőt és ásványvizet,
ha a riderben szereplő catering igényben más nem szerepel!
• A hang- és fénytechnikát és a cateringet a Megrendelő biztosítja a mellékelt
rider alapján. A színpad előtt kordonozást vagy a színpad teljes szélességében
biztonsági szolgálatot (két métereként egy őr). Amennyiben a színpad magassága
eléri vagy meghaladja az 1 métert, mindkét oldalra lépcsőt, valamint korlátot a
színpad hátsó oldalán teljes hosszban, valamint a színpad két oldalán a lépcsőkig.
• A beszerelés kezdetére a színpadot megfelelő technikai állapotban átadja a fellépő
művészeknek.
Ezek általános kiszolgálási igények, melyek a produkciók jellegétől és létszámától
függően eltérhetnek! A felsoroltaktól eltérő igényeket az egyeztetések során
pontosítjuk, valamint technikai RIDER-t is küldünk, melynek alapján kell biztosítani az
adott produkcó színpad-, fény-, hangtechnikai és catering igényeit, valamint a koncert
megvalósításához szükséges egyéb körülményeket.
A Megrendelő köteles felelősséget vállalni az általa megbízott technikai szolgáltató által
biztosított feltételekért! Amennyiben a leadott riderben szereplő igények nem kerülnek
maradéktalanul biztosításra és a hiányzó eszközök nélkülözhetőségéről előzetesen írásbeli
megállapodás nem született a technikai szolgáltató vagy Megrendelő részéről a Vállalkozóval
vagy Fellépővel vagy Fellépő képviselőjével Megrendelő köteles a műsor árának 100 %-val
megegyező kötbért megfizetni Vállalkozó részére!
4) Megrendelő a helyi rendőrség és tűzoltóság felé lejelenti a rendezvényt (amennyiben erre a
jogszabály kötelezi).
5) A Megrendelő feladata a propaganda és közönségszervezés munkája. A művész(ek) nem
kötelesek fellépni, ha az előadáson 50 főnél kevesebben vannak jelen, viszont a teljes fellépti díj
megilleti őt/őket.
6) Az elhangzott dalok listáját Vállalkozó a Megrendelő részére a koncert után legkésőbb 3 nappal
aljuttatja, melnyek alapján megrendelő gondoskodik a műsorszámok lejelentéséről.
7) Az előadás lemondásának feltételei:
a) A szerződéstől bármelyik fél jogosult - írásbeli nyilatkozattal - elállni. Megrendelő elállása
esetén a Vállalkozót a vállalkozói díj összegének alapul vételével, ahhoz igazodva, az alábbi
mértékű kötbér illeti meg:
• az előadás megelőző 30. napon túl: a bruttó vállalkozói díj 50%-a
• az előadás megelőző 30. napon vagy ezen belül: a bruttó vállalkozói díj összegének 100 %-a!
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Amennyiben a Vállalkozó alapos indok nélkül mondja le a fellépést, a Megrendelő igénye szerint
azonos színvonalú produkcióval helyettesíti a lemondott műsorszámot. (ebben az esetben a
Megrendelő lemond a kártérítés összegéről). Ha Vállalkozó nem tud azonos színvonalú
produkciót biztosítani, úgy Megrendelő a vállalkozói díj összegével azonos összegű kötbérre
jogosult. Amenniyben a lemondás alapos indokkal történik, (pl. betegség, baleset, vis maior),
Vállalkozó nem köteles gondoskodni más műsorszámról, de ha Megrendelő igényt tart rá, és a
lemondástól az előadásig fennmaradó idő elegendő, akkor Vállalkozó lehetőségei szerint
igyekszik másik műsorszámot biztosítani. Amenniyben Megrendelő nem tart igényt a lemondott
műsorszám helyettesítésére, abban az esetben az általa megfizetett előleg/tiszteletdíj teljes
összege visszafizetésre kerül Vállalkozó részéről.
b) A szerződés aláírásával egyidejűleg a Vállalkozó előkészületi munkája elvégzettnek tekintendő,
melynek díja 50.000 Ft + Áfa. Ezt az összeget Vállalkozó Megrendelő általi bármikori, bármilyen
indokkal történő, végleges lemondása esetén érvényesíti. Megrendelő Vis Maior miatti lemondása
esetén Vállalkozó biztosítja annak lehetőségét, hogy a megrendelt műsor egy másik, egyeztetett
időpontban valósuljon meg, valamint annak a lehetőségét is, hogy megrendelő egy másik
rendezvényén, más fellépőre való igénye esetében műsort szolgáltasson a lemondás pótlásaként.
Ebben az esetben a megfizetett előleget/tiszteletdíjat Vállalkozó beszámítja az új időpontra
vonatkozó szerződésben. (Amennyiben Vállalkozó részére az eredi szerződés szerinti teljes
tiszteletdíj már átutalásra került, és meghaladja az új szerződésben megrendelt produkció díjának
mértékét, Vállalkozó a különbözetet visszatéríti Megrendelő részére). Amennyiben a lemondás
végleges és Megrendelő nem él az időpont változtatás lehetőségével, úgy a fent említett
ügyintézési díj illeti meg Vállalkozót, mely tartalmazza az előadásra fordított munkadíjat, a
Műsoriroda működése kapcsán felmerülő költségeket. (Az összeg az előlegből/tiszteletdíjból kerül
levonásra, a különbözetet Vállalkozó visszautalja Megrendelő számlájára.)
c) Felhívjuk a tisztelt Megrendelő figyelmét, hogy koronavírus járványra való hivatkozással történő
lemondást csak akkor áll módunkban elfogadni, ha a rendezvény megtartását, illetve a
rendezvényhelyszín üzemelését a fellépés időpontjában hatályban lévő kormányrendelet megtiltja.
Létszámkorlátozásból eredő, vagy a rendezvény vendégei számának visszaeséséből adódó
lemondást nem áll módunkban elfogadni. Utóbbi okokra való hivatkozással történő lemondás
esetén Vállalkozót a szerződésben meghatározott díj 100%-a illeti meg.
d) Amennyiben a műsor a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból a szerződésben rögzített
kezdési időpontot követő 30 percen belül sem kezdődik el, úgy az előadóművész a helyszínen
dönthet az az előadás elmaradásáról. A fellépés ilyen módon történő elmaradása a Vállalkozó
díjigényét nem érinti, a vállalkozói díj teljes egészében megilleti a Vállalkozót.
8) Megrendelő elfogadja, hogy késedelmes vagy nem fizetés esetén a Vállalkozóval szerződésben
álló követelés kezelő cég díja is őt terheli. A követelés kezelő cég alapdíja 50 000 ft + a szerződött
nettó összeg 20%-a + áfa. Átutalásos fizetés mellett utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni.
Kérjük, ha bármilyen kifogása van, azt még a műsor előtt/alatt jelezze felénk az alábbi
telefonszámokon: 30/948-3539.
9) Előadóművészt/Vállalkozót/Megrendelőt
jelen
megállapodásban
vállalt
műsoradási/műsormegtartási kötelezettsége alól a fellépést akadályozó kellően igazolt betegség,
baleset, műszaki hiba, valamint vis maior mentesíti. Amennyiben a fellépő művész a fellépést
igazolatlanul mondja le, vagy a fellépést a fentebb felsorolt eseteken (3. pontban szereplő
feltételek meglétének hiánya, jelen pontban, fentebb felsorolt esetek) kívül eső okok miatt nem
teljesíti, úgy Vállalkozó a szerződésben rögzített díjjal azonos összegű kötbért köteles fizetni a
Megrendelőnek. Vis maiornak minősül: földrengés, tűzvész, árvíz, központi áramkimaradás,
államilag elrendelt nemzeti gyász, illetve ha Magyarország kormánya a koronavírus járvány miatt
megtiltja rendezvények szervezését és megtartását - továbbiak a vonatkozó törvényben foglaltak
szerint.
10) Vállalkozó a Megrendelő részéről nem tekinti vis maiornak, ha az előadás helyszínét (diszkó,
étterem, stb.) bármilyen hatósági intézkedés miatt (NAV, rendőrség, stb.) bezárják, vagy a
helyszínt eladják.
11) Késedelmes vagy a helyszínen történő lemondás esetén, továbbá, ha az előadást a Megrendelő
hibájából nem lehet megtartani, az előadás teljes árát ki kell fizetni a művész(ek) részére.
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12) Amennyiben a rendezvény politikai jellegű, vagy bármilyen politikai kötődéssel bír és ezt a
Megrendelő előre nem jelezte (azt a jelen szerződésben rögzíteni kell) a Művész(ek) nem
köteles(ek) fellépni és a szerződés szerinti összegen felül hitelrontás miatt kártérítési igénnyel
léphet(nek) fel a Megrendelő felé.
13) Megbízott hozzájárul, hogy a koncertről nem kereskedelmi céllal a Megrendelő kép-, és
hangfelvételt készíthet. A felvétel nem lehet hosszbb 25 percnél, melyből maximum 5 perces
vágott anyag készíthető!
14) A kreatív anyagokon, plakátokon, online felületeken és egyéb média megjelenésekben csak a
szerződésben szereplő néven jelenhet meg a műsor! A műsort más néven hirdetni csak előzetes
írásbeli hozzájárulással lehetséges, egyébként eltérő néven feltüntetni tilos! A megrendelő a
szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a szerződésben szereplő elnevezéstől eltérő
megjelenésből fakadó bármilyen vita esetén a jogi következményeket vállalja!
15) A Megrendelő az általa készített kreatív anyagok tervezetét a közzétételt megelőzően köteles
jóváhagyásra átküldeni a Vállalkozó e-mail címére: info@koncertszervezes.hu
16) (Csak szabadtéri előadás esetén kell figyelembe venni)
Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő fedett színpadoról gondoskodik és esőzés
esetén is megtartja a koncertet. Amenniyben extrém időjárási körülmények lehetetlenítik el a
koncert megtartását, és Megrendelő nem tud másik, fedett helyszínről gondoskodni, úgy
Vállalkozó díjigénye változatlanul fennáll.
Ha az előadás napján bármilyen probléma merülne fel, kérjük, hívják az alábbi telefonszámot,
amelyen műsor végéig ügyeletet tartunk. 06/30-948-3539
Amennyiben a Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítéséből eredően az előadóművész műsorával
kapcsolatban észrevétele, illetve kifogása van, ennek tényét haladéktalanul a helyszínen a fellépő és
a Megrendelő aláírásával is ellátott jegyzőkönyvvel szükséges alátámasztania! A kifogásáról köteles a
Vállalkozót azonnal, de legkésőbb a fellépést követő első munkanapon tájékoztatni! Amennyiben a
Megrendelőtől a műsor napjától számított első munkanapig nem érkezik bejelentés, úgy utóbb a
Megrendelő a jelen szerződésből eredően szavatossági és egyéb kifogást nem támaszthat.
A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződést határozott időre kötik, amely mindkét fél
aláírásával lép hatályba és válik érvényessé, és az fellépés időpontjának elteltével automatikusan,
minden értesítés nélkül megszűnik, ide nem értve a fizetési, kötbér és kártérítési igényeket.
A szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződéssel kapcsolatos bármely információ titokban
tartása harmadik féllel szemben a szerződő felekre nézve kötelező. Kivétel: Rétság Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat
2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontjában foglaltak miatt, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást (…) csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani.” Rétság város Önkormányzat képviselő-testülete
és Pénzügyi-Városfejlesztési Bizottsága a szerződést megtekintheti.
A megállapodáson csak mindkét fél hozzájárulása esetén lehet változtatni. A Vállalkozó által aláírt
szerződésbe kérjük, utólag ne javítson bele, hanem külön e-mailben vagy telefonon tegye meg
észrevételeit, megjegyzéseit.
A szerződő felek, ha vitájukat békés úton rendezni nem tudják, a Budai Központi Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékességét és hatáskörét kötik ki.
Jelen megállapodásban nem szabályozott vagy más kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
A felek a megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal minden vonatkozásban megegyezőt
jóváhagyólag aláírják és a vállalt kötelezettségeket teljesítik.
Budapest,

2022.

március

..…………………………………
Vállalkozó részéről
(Ars Voice Műsorszervező Kft.)

24.

…………………………………………………….............
Megrendelő részéről cégszerű aláírás
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu
VMKK 62/2022.

Előterjesztést készítette, előterjesztő: Simon Katalin
Szerződéskötések jóváhagyása –Magyar Költészet Napja
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2022. március 30-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 Magyar Költészet Napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján
ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A Városi Művelődési Központ
és Könyvtár, e jeles eseményt két programmal kívánja megünnepelni.

1. 17.00-órától „Üzenetek, vallomások, strófák című irodalmi antológia” díjátadó
A Városi Művelődési Központ és Könyvtárban idén 18. alkalommal kerül bemutatásra az Üzenetek, vallomások, strófák című irodalmi antológia, valamint a beküldött írások szerzői között
szakmai zsűri döntése alapján kerülnek átadásra a 2022. évi Spangár-díjak. A jeles eseményt
2022.április 11-én, a Költészet napján tartjuk.
Szakmai zsűri: Sztancsik József, Majer Szilvia, Hegedűsné Jusztin Gizella, Szávai Attila.
Ők olvassák el, elemzik, értékelik több mint 100 db művet; hozzák meg a döntést, hogy mely
írások kerüljenek bemutatásra a könyvben; kié a legjobb írásműért járó díj próza és vers kategóriában.
A zsűri tagjainak tiszteletdíja 37.500 Ft/fő. A megkötni kívánt szerződéseket csatoljuk, a szerződéskötések jóváhagyását kérjük.

2. 18.00 órától „Káin és Ábel”, a Zanotta Art Egyesület előadása:
A Déryné program adta lehetőségekből választottuk az előadást, mely: „Sütő András szerint, a klasszikus bibliai történetet feldolgozó darab játszódhat a történelem előtti, vagy a történelem utáni időkben is.
Az előadás a történelem utáni időkre teszi a darab játékidejét. Lecsupaszított szakrális tér, melyben az
indulatok mindegyre összecsapnak. A kérdés mindig ugyan az, a paradicsomból kivetve,
halhatatlanságunkat elvesztve, gyötrelmek és bűntudat terhével, szerelemtől megbabonázottan, milyen
életet szán nekünk az isten.”
Az előadás a Déryné program keretében valósul meg, a fellépési díj összege: 11.480 Ft + ÁFA
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Szerződéskötések jóváhagyása: Magyar Költészet Napja

2022.03.30.-i Kt. ülésre

A rendezvény a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi programtervezetében szerepel, a megvalósításához szükséges anyagi forrás az intézmény 2022. évi költségvetésében
rendelkezésre áll.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, elfogadni szíveskedjenek.

Rétság, 2022. március 18.
--------------------------------Simon Katalin int.vez.
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(III.07.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§(3) bekezdés-i pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével – csak képviselő-testületi
jóváhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis
major bizottsággal egyeztetni.”
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2022. (III.30.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Szerződéskötés jóváhagyása: Magyar Költészet Napja
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár előterjesztését a 2022. április 11-én megrendezésre kerülő „Magyar Költészet Napja” rendezvénnyel kapcsolatban.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződéseket:
1.Szolgáltatási szerződés: Hegedűsné Jusztin Gizella 37.500 Ft összegben
2.Szolgáltatási szerződés: Majer Szilvia 37.500 Ft összegben
3. Szolgáltatási szerződés: Szávai Attila 37.500 Ft összegben
4. Szolgáltatási szerződés: Sztancsik József 37.500 Ft összegben
5. Déryné program: „Káin és Ábel”, a Zanotta Art Egyesület előadása
- jóváhagyja, felhatalmazza Simon Katalint a szerződések aláírására.
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Szerződéskötések jóváhagyása: Magyar Költészet Napja

2022.03.30.-i Kt. ülésre

Határidő: 2022. március 30.
Felelős: Simon Katalin int.vez.
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.
Fodor Rita Mária
jegyző helyettes
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. március 30-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
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A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.
A határozatok sorszámozásának és tárgyának felsorolását az előterjesztés melléklete
tartalmazza.
II.
Polgármesteri beszámoló:
Tisztelt Képviselő-testület!
Beszámoló a két testületi ülés közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.
Az elmúlt egy hónapot a legfontosabb témakörönként foglalom össze, ahol volt esemény.
Laktanya: Gyakorlatilag nincs munkanap nélküle. Hetente 1-2 alkalommal tartok „idegenvezetést” a legénységi és iroda épületekben.
A a március 30-i előterjesztések között bőven találkoznak laktanyát érintő napirendekkel.
A 356/41-es parancsnoki épület hirdetése lejárt.
Következő lépés: az öt érdeklődőt értesítjük licittárgyalás időpontjáról. Ezt megelőzően
meg kell határoznunk a licittárgyaláson előzetesen ismertetésre kerülő feltételeket. Ebben a feladatban közreműködőnek felkértem dr. Gáspár Zoltán ügyvédet és Varga Dávid
Géza PVB elnököt.
Gyakorlatilag minden épületről van lassan értékbecslésünk.
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Szintén napirendi pont a 356/44,45,46,47 hrsz-ek értékesítése. Egyúttal megrendeltük a
02/14-es (PC javító) értékbecslését. Ezt sürgettem is.
-Az 5 db hangár bérleti hirdetmény nem járt le. Jelenleg egy érdeklődő van.
Minden érdeklődőnek felhívtam a figyelmét a hasznosítás lehetséges irányaira.
Röviden megragadom az alkalmat a laktanyában történt események összefoglalására.
Teszem azért,
mert a közvélemény nem tudja, hogy a képviselő-testület milyen erőfeszítéseket tett több
mint 30 ezer m2 épület és kapcsolódó 20 hektár fejlesztésében.
Első fecske a munkaügyi központ volt, követte a járóbeteg szakkellátó, majd az önkéntes tűzoltó laktanyák fejlesztése. Kialakítottuk az új mentőállomás helyszínét. A közeli
múltban nagyívű lakásépítési program indult befektető segítségével. Mellette összeszerelő csarnok van. Megelőzendő rétsági családi vállalkozás évtizede rendezett ingatlanfejlesztést hajt végre. A következő időszak izgalmas lesz.
Eddig a kevésbé látványos helyeken értünk el fontos eredményeket, most a laktanya bejárati része került
célkeresztbe.
Két pályázatunk most került beadásra:
-Rekartán futópálya(sportkombi)
-Illegális hulladéklerakók felszámolása
Benyújtás előtti pályázatunk a Templom utca felújítása, melynek a műszaki része elkészült. Március 31-e a benyújtási határidő eredetileg
Ha már útfejlesztés, bár nem önkormányzati:
Utiber Iroda képviselőjével találkoztam. Nagyon együttműködőek. A 2-es főút Rétságot
elkerülő szakasza többször változott az ingatlan tulajdonosokkal egyeztetve. Egyébként
előnyére.
Köszönettel tartozom Tánczos Miklós kapitány úrnak. Folyamatosan tájékoztat az ukrán
menekültekről.
Rétságon két családegyesítésen túl nem tudok érkezőket. Szomszéd településen harmincan érkeztek. Gyerekruha, cipő adományt kértek.
Bölcsőde: Ütemben jól haladunk A Közmű bekötésekkel folyton van gond.
A bölcsődevezető pályázatra egy érvényes pályázat érkezett határidőre, további egy pedig határidőn túl. Az érvénytelen pályázatot kísérőlevéllel visszaküldtük bontatlanul. Az
érvényest megküldtük szakmai véleményeztetésre a Bölcsődék Egyesülete vállalta az
abszolút szakmai véleményezét. A kinevezés előtt lesz még egy feladatunk, a képviselők közreműködésével szakmai bizottság felállítása..
Szemétszállítás:
Heiszig Ferenc (DTKH) képviselővel március 3-án áttekintettük a helyzetet. Zöld zsák
osztás 50 %-nál
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tart. Ügyfélfogadási napokon van zsákosztás, 32 db/háztartás. Április 22 a következő
zsákosztás.
Szemétszállítás azért javult, vár még mindig marad el kuka. Csökkent a kukatörések
száma. Mindenkit bíztatok képviselőkkel az élen, panasz bejelentésre a következő émail címen: ugyintezes@dtkh.hu.
Repülősök: Nem hajlandóak kimennia hangárból. Szerintük jár a hat hónap felmondás.
Dr Gáspár Zoltán ügyvéd álláspontja szerint nem. Küldünk felszólítást.
-Napokon keresztül sárga volt a vezetékes ivóvíz. A DMRV részéről-többféle tájékoztatás érkezett:
Nagyarányú térségi mosatás volt, de csőtörés elhárítás is.
-Piac udvar WC zárcsere megvolt. Egy létra, ami érték volt, a többi villanyszerelési és
egyéb hulladék.
-A március 15-i ünnepség szervezőinek, fellépőinek köszönöm a munkájukat. Külön gratulálok
Dr. Szájbely Ernő főorvosnak „Rétság Egészségéért Életpálya Díj” elismerő címért.
Isten nyugtassa Dr. Katona Ernő háziorvost, aki ugyanezen cím postumus elismerést
kapta.
Kérem a beszámoló szíves tudomásul vételét!
Rétság, 2022. március 25.
Mezőfi Zoltán
polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.
Szociális Bizottság 2022. március 03-án ülésén az alábbi részletezés szerint 38 db határozatot hozott:
Megnevezés

Döntés szám

Települési támogatás megállapítása

-

-

támogatott kérelem

- elutasított kérelem
Döntés összesen:
Szociális étkezés engedélyezése és térítési díj
megállapítása
- - támogatott kérelem (felülvizsgálat)
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Temetési Települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem

Biztosított támogatás
Ft

4 db
4 db

65.000 Ft

4 db

65.000 Ft

28
28

300.000
-

-

3
-

3

Döntés összesen:
Születési települési támogatás
- - támogatott kérelem
- - elutasított kérelem
Döntés összesen:
Döntés összesen:

3
1
1
36 db

300.000
100.000
100.000
465.000,- Ft

A Szociális Bizottság a 66/2022. (III.03.). számú határozata alapján elfogadta a 2022. évi
költségvetésbe tervezett szociális feladatok kiadásait.
A Szociális Bizottság a 67/2022. (II.03.) számú határozata alapján 10 főt javasolja az Önkormányzatnak 2022. március hónaptól közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra.
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x
31/
32/
33/
34/

2022. évi Közbeszerzési terv elfogadása
Támogatási szerződés 7. számú módosítása
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
JUNIMED Kft. kérelme

35/ Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás lehetősége
36/ Beszámoló a VMKK 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi munka- és
rendezvényterv
37/ Pályázat kiírása sport és civil szervezetek számára
38/ Pályázat kiírása sport és civil szervezetek számára
39/ Pályázat kiírása sport és civil szervezetek számára
40/ Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulási kérelme
41/ Vállalkozási keretszerződés jóváhagyása 2022. évi rágcsálóirtásra
42/ Tolmács 02/4 (02/14) hrsz-on levő csarnok értékbecslése
43/ Laktanyai ingatlanok bérbeadásának lehetősége
44/ A 365/51 és 365/54 hrsz-ú területek határrendezése
45/ Kérelem óvodai dajka álláshelyek feloldására, foglalkoztatás
engedélyezése
46/ Kérelem álláshely bérének feloldására – takarítónő PH
47/ Nyári zárva tartás jóváhagyásának kérelme
48/ Tájékoztatás Vis major döntésekről (1) - VMKK
49/ Tájékoztatás Vis major döntésekről (2)
50/ Szerződéskötés jóváhagyása: Virág Béláné – Tű-Cérna szakkör
51/ Szerződéskötés jóváhagyása: Körúti Színház – Furcsa pár
52/ Jóváhagyás – Honlap karbantartási díj változás
53/ Szerződéskötés jóváhagyása: Nemzeti Művelődési Intézet – „Aszakkör”
54/ Zagyvai Gyuláné kérelme
55/ Szerződés-módosítás jóváhagyása

A terv feltöltései megtörténtek
Az aláírás megtörtént
Végrehajtás folyamatos
A Kft. ügyvezetője értesült a döntésről, még
nem volt alkalom az egyeztetésre
A szerződés megkötésre került
Az intézményvezető értesült a döntésről
A pályázatok kiírása megtörtént
A kérelmező értesült a döntésről
A szerződés megkötésre került
Az árajánlat és a szerződéstervezet a mai ülés
napirendje
A pályázat kiírása megtörtént.
A szerződés aláírása megtörtént
Az intézményvezető értesült a döntésről
Az új dolgozó felvétele folyamatban van.
Az intézményvezető értesült a döntésről
--Az intézményvezető értesült a döntésről

A szerződés részünkről aláírásra került
A szerződés aláírása megtörtént

56/ Önkormányzati vagyon rendezésének lehetősége
57/
58/
zár
t
59/
60/

Csatlakozás adománygyűjtéshez, gyűjtőpont kijelölése
Városi kitüntetések és elismerések adományozása

Az ügyvédek készítik elő az adás-vételi
szerződést
Végrehajtás folyamatos
A kitüntetések átadás megtörtént

Városi kitüntetések és elismerések adományozása
Tulajdonosi döntés meghozatala

Végrehajtás folyamatos

