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

Volt honvédségi ingatlanok értékesítése
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1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Testületi döntés alapján 1 hónapos határidőre meghirdetésre kerültek a 356/44-47 hrsz-ú volt laktanyai
épületek.
A kiírás szerint előnyt élvez az a pályázó, aki mind a 4 épületre pályázik.
A kiírásra két vételi ajánlat érkezett, az Elypsum Group Kft. a 356/44/45/46/47-es ingatlanokra adott be
vételi ajánlatot, a Rét-Ing Kft. pedig a 356/45 és 356/46 HRSZ-ú ingatlanokra vonatkozóan nyújtott be
ajánlatot.
A pályázati kiírás alapján az Elypsum Group Kft. ajánlata előnyt élvez. A végleges döntés meghozatalához a Képviselő-testület a 117/2022. (V.26.) Kt. határozat szerint a vállalkozás képviselőjének meghallgatását követően dönt.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 10.
Mezőfi Zoltán
polgármester

2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117. /2022.(V. 30.) KT. HATÁROZATA
Tárgy: Ingatlanértékesítési felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása

1 oldal a 4 oldalból

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi területen lévő ingatlanok értékesítési hirdetményeire érkezett vételi ajánlatokról készített előterjesztést.
A 356/44/, 356/45, 356/46, és a 356/47 hrsz-ú ingatlanokra az Elypsum Group Kft. által benyújtott pályázatról a Képviselő-testület a vállalkozás képviselőjének meghallgatását követően dönt.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: ---

3.) Jogszabályi háttér
.

4.) Határozati javaslat
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.(VI.14.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a volt honvédségi területen lévő ingatlanok értékesítési hirdetményeire érkezett vételi ajánlatokról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a 356/44/, 356/45, 356/46, és a 356/47 hrsz-ú ingatlanokra az Elypsum Group Kft.
által beadott vételi ajánlatot elfogadja.
A Képviselő-testület a fenti ingatlanokra adásvételi szerződést kíván kötni az Elypsum Group Kft.-vel, a
hirdetményben szereplő 146.956.000 Ft-os (azaz száznegyvenhatmillió kilencszázötvenhatezer Ft-os)
áron.
A Képviselő-testület felkéri Dr. Gáspár Zoltán ügyvédet az adásvételi szerződés szerkesztésében való
közreműködésre.
Határidő: hatályos jogszabályok szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.(VI.14.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/44, 356/45, 356/46, 356/47 hrsz-ú ingatlanokat
értékesíteni kívánja, azokat az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghirdeti.
A Képviselő-testület az alábbi hirdetményt fogadja el:
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HIRDETMÉNY
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 356/44, 356/45, 356/46, 356/47 hrsz.-ú ingatlanokat
értékesíteni kívánja az alábbi feltételekkel:
Ingatlan helyrajzi száma, megnevezése
356/44 hrsz. (tiszti étkezde)
356/45 hrsz. (gyengélkedő)
356/46 hrsz. (szürke parancsnoki)
356/47 hrsz. (főépület)

Induló ár
14.568.000 Ft
8.068.000 Ft
10.068.000 Ft
114.252.000 Ft

A Képviselő-testület tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzatban
foglaltak szerinti vételi ajánlatot lehet benyújtani, a HÉSZ jelenleg nem módosítható.
Az épületek volt honvédségi területen, találhatók. Az önkormányzat elsődleges céljai szerint
az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:
- oktatás, kultúra és a hozzájuk tartozó kereskedelmi egység (pl. étterem, büfé stb.)
- egészségügyi, szociális intézmény
- turisztika
- lakás
- a felsorolt funkciókhoz tartozó gépkocsik parkolása.
A Helyi Építési Szabályzat megtalálható a www.retsag.hu honlapon.
A Képviselő-testület az épületeket a fenti célok megvalósítására kívánja értékesíteni.
A nyertes pályázónak a pályázatában foglaltak megvalósítására 5 éves megvalósulási időt köt
ki.
A Képviselő-testület a pályáztatás bármely szakaszában visszavonhatja pályázatot.
Ajánlatokat 2022. július 12-ig lehet benyújtani.
Benyújtás módja:
- személyesen a Rétsági Polgármesteri Hivatalban, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
- levélben a következő címen: Rétsági Polgármesteri Hivatal, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
A borítékra kérjük ráírni „Vételi ajánlat – volt honvédségi ingatlanokra”
- elektronikusan a jegyzo@retsag.hu és a polgarmester@retsag.hu e-mail címre, a tárgyban
kérjük feltüntetni „Vételi ajánlat – volt honvédségi ingatlanokra”
Több érdeklődő esetén licittárgyalás kiírására kerül sor, melynek időpontjáról az érdeklődőket
írásban tájékoztatjuk.
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A Képviselő-testület felkéri Fodor Rita Mária jegyzőhelyettest a hirdetmény közzétételére

Határidő: 2022 június 15.
Felelős: Fodor Rita Mária jegyzőhelyettes
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!
Havay Zoltán az alábbi kérelmet nyújtotta be:
„Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a Rétság VSE Sportegyesület megszűnt, vagy meg
fog szűnni, és szeretnék egy másik sportegyesületet indítani aminek a neve RÉTSÁG
FOOTBALL CLUB lenne. A név használathoz kérném a testület beleegyezését.”
Véleményem szerint a kérelem támogatható.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 10.
Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3.) Jogszabályi háttér

1 oldal a 2 oldalból

4.) Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.(VI.14.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Havay Zolán kérelméről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület hozzájárul a „Rétság” név használatához az újonnan alakuló „RÉTSÁG
FOOTBALL CLUB” bejegyzéséhez.
Határidő: 2022. június 15.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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 Képviselő-testület az elmúlt évben döntött arról, hogy az önkormányzat gazdasági érdekei mentén
szerény részekben módosítja a Helyi Építési Szabályzatot.
A tervezői munka mindkét rész esetében rövid időn belül abba a szakaszába ér, hogy szükséges főépítész közreműködése, jóváhagyása.
Kenyeres István urat, a Kenyeres Consulting Tanácsadó Bt. képviselőjét kértük fel a főépítészi munka
elvégzésére. Kenyeres István vállalta a feladatot. A megbízási szerződés-tervezetet megküldte, vállalási ára 500.000 Ft + áfa, összesen 635.000 Ft.
A szerződés-tervezetet az előterjesztéshez csatolom.
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 10.
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.) sz. önkormányzati
rendelete a 2022. évi költségvetéséről 20.§ (3) bekezdés i) pontja, mely szerint „Az
önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési
1 oldal a 2 oldalból

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.(VI.14.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a megbízási szerződés jóváhagyása
tárgyban készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Kenyeres Consulting Bt-vel, a folyamatban lévő HÉSZ módosítására kötendő
megbízási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.
A főépítészi munka 500.000 Ft + áfa összegű ellenértékét, összesen 635.000 Ft-ot a Képviselő-testület
a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2022. június 24.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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Szám: ......
Törzsszám: Bt 122/2022

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
Mely létrejött egyrészről
Rétság Város Önkormányzata
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: 15735492‐2‐12
Bankszámlaszám: 11741031‐15451615
Képviselő: Mezőfi Zoltán János polgármester;
Elérhető: polgarmester@retsag.hu

mint megbízó, a továbbiakban Megbízó, valamint a
Kenyeres Consulting Tanácsadó Bt.
Székhely: 3100 Salgótarján, Zrínyi Miklós út 5.
Cégjegyzékszám: 12‐06‐005188
Adószám: 22254915‐2‐12
Bankszámlaszám: 11741000‐20164856
Képviselő: Kenyeres István okl. építészmérnök
Elérhető: kenyeres.istvan8@gmail.com
+3630‐231‐3731
mint megbízott, a továbbiakban Megbízott, együttesen Szerződő Felek között jött létre az alábbi
tárgyban és feltételekkel:
1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a települési főépítészi feladatok ellátására:
1/a A Rétság Város „Jókai utca – Ady Endre utca – Rákóczi út – Petőfi utca által határolt”
területen a Helyi Építési Szabályzat módosítása egyszerűsített eljárás keretében;
1/b „Rétság Város településrendezési eszközeinek módosítása több kiemelt fejlesztési területen”
megnevezésű tervezési feladat tárgyalásos eljárás keretében történő módosítása felügyeletére
és képviseletére vonatkozik.
2. Jelen megbízás a módosított településrendezési eszközök Képviselő‐testületi jóváhagyásának
napjáig szól.
3. Megbízott a megbízást elfogadja, és a feladat ellátásával Kenyeres István okl. építészmérnök,
okl. városépítési‐városgazdasági szakmérnököt bízza meg, aki a hatályos jogszabályok előírásai
alapján jár el. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges jogosultsággal és
szakmai ismeretekkel rendelkezik.
4. Megbízott a feladatát 500.000, ‐ forint + 27% ÁFA (azaz ötszázezer forint + 27% áfa, összesen
635.000, ‐ forint) díjért látja el. A megbízási díjat a Megbízó a számla benyújtását követően nyolc
napon belül átutalja a Megbízott OTP 11741000‐20164856 számú számlájára.
5. Megbízott résszámla benyújtására jogosult, összege a teljes díj 60%‐a ‐ azaz 300.000, ‐ forint +
27% áfa. A résszámla benyújtása az 1/b szerinti tervezési feladat a tárgyalási dokumentáció
postázása (hivatali kapun) után esedékes.
6. A végszámla benyújtása a településrendezési eszközök Képviselő‐testületi elfogadása után
esedékes.
7. Megbízott a 314/2012.(XI.8) Kormányrendeletben foglalt előírások alapján, a módosítások
egyeztetésének lefolytatását irányítja. E munka keretében előkészíti és értékeli az egyeztetési
dokumentumokat, fogadja a beérkező véleményeket. Igény szerint a polgármester nevében
egyeztetést hív össze.
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8.

9.

10.
11.
12.

Az egyeztetések, levelezések kezelése, postázása Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalában történik, az előkészített levelek és
dokumentációk küldése és fogadása az
önkormányzat hivatali kapuján zajlik.
Megbízott munkáját túlnyomórészt saját irodájában végzi, a Rétság Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában szükség szerint, előzetesen egyeztetett időpontban kell jelen lennie.
Meghívásra részt vesz azokon a bizottsági és képviselő‐testületi üléseken, ahol a tárgyi feladattal
kapcsolatos napirend tárgyalása várható.
Megbízott munkáját a Megbízó polgármester irányítja, utasítást is kizárólag a
polgármester
adhat számára. A Megbízott köteles az önkormányzat érdekeinek megfelelően eljárni.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy e szerződés módosítása csak írásban,
kölcsönös
megegyezéssel történhet.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egyeztető
tárgyaláson kísérlik meg rendezni. Ezek sikertelensége
esetén a Salgótarjáni Járásíróság
illetékességét fogadják el.

13.

Szerződő Felek jelen megbízási szerződést átolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt négy példányban jóváhagyólag aláírnak.

Rétság, 2022. június ...

.......................................................
Rétság Város Polgármestere
Megbízó

Salgótarján, 2022.június ...

.............................................
Kenyeres Consulting Bt.
Megbízott
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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Rétság nem tartozik a kiemelten hátrányos települések közé, ugyanakkor szociálisan rászorulók
településünkön is élnek. A belügyminiszter felhívása alapján lehetőség adódott a szociális tüzelőanyag támogatás igénylésére, melynek feltételeiről az alábbi tájékoztatást adom:
Igényelhető tüzelőanyag (Nógrád megye esetében):
- keménylombos tűzifa, vagy
- barnakőszén.
Több éve már következetesen keménylombos tűzifára nyújtottunk be pályázatot. Jelen előkészítés is ezt a lehetőséget tartalmazza.
Az igénylés benyújtására az 5000 fő lakosságszám alatti települések jogosultak. Az igényelhető
mennyiség az önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2021. január 1-i lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos száma, az aktív korúak ellátásában részesülők számának a fele, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
számának a harmada alapján központilag kerül meghatározásra. Rétság keménylombos tűzifa
igénylése esetén 172 m3 maximális támogatásra nyújthat be pályázatot.
A támogatás mértéke 16.500 Ft/erdei m3 + áfa.
Az önkormányzatnak vállalnia kell 1.000 Ft/ m3 + áfa önrész megfizetését, a hátrányos helyzetűek előnyben részesítését, valamint azt, hogy a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér. Egy háztartásnak maximum 5 m3 tűzifa adható.
A pályázat elbírálása során a döntéshozó egyedi felülvizsgálat alapján dönt. A beérkezett igények függvényében nem zárható ki, hogy csökkentett mennyiséget tudunk majd szétosztani. A
települések közötti szétosztás szabálya a következő:
- a 25 m3 alatti települési igények teljesítése,
- a fennmaradó keret felosztása a közfoglalkoztatottattak 2018. évi átlagos létszámának, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számának a település aktív korú
lakosságához viszonyított arányban.
Pályázni 2022. augusztus 31. napig lehet. A miniszteri döntés legkésőbb 2022. szeptember 30ig várható.
A kezelési, raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeken felül a tűzifa vásárláshoz
218.440 Ft önrész biztosítása szükséges. A biztosítandó önrész teljes összege – tekintettel arra, hogy a járulékos költségeket nem ismerjük – jelen pillanatban nem határozható meg.
A szociális ellátások rendjéről szóló 4/2021.(X.22.) önkormányzati rendeletünk szabályozza a
szociális tűzifa támogatás nyújtásának felétételeit.
1 oldal a 2 oldalból

A Pályázati felhívást, az igénylés kitöltési segédletét és az előkészített pályázati adatlapot az
előterjesztéshez mellékelem.
A feltételek be nem tartása minden esetben a támogatás visszafizetését vonja maga után.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Rétság, 2022. június 14.
Mezőfi Zoltán
polgármester
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
2014-2021. évben benyújtott pályázat
3. Jogszabályi háttér:
A szociális ellátások rendjéről szóló 4/2021.(X.22.) önkormányzati rendelet
4. Határozati javaslat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022. (VI. 14.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tüzelőanyag igénylésének lehetőségéről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése érdekében a szociális tüzelőanyag
igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 172 m3 keménylombos tűzifa támogatását kéri
feltüntetni. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló
4/2021.(X.22.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket vállalja.
A Képviselő-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést nem kér. Az igények elbírálása
során figyelembe kell venni a szociális ellátások rendjéről szóló 4/2021.(X.22.) önkormányzati
rendelet 18.§-ban megfogalmazott rászorultságot.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az igénylés aláírására és benyújtására.
A Képviselő-testület az önrész 218.440 Ft-os összegét, valamint a kezelési, raktározási, őrzési,
szétosztási, kiszállítási költségeket a 2022. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 2022. évi költségvetés soron következő módosításakor az előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.
Határidő: igénylés benyújtására 2022. augusztus 31.
költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Fodor Rita Mária
jegyzőhelyettes
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