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1) Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló rendelet 

megalkotása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2017. (.....) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról 

 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az alapellátásért felelős módszertani intézet 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy megállapítsa Rétság Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, 
valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzetek számát és az egyes körzetekhez 
tartozó területek elosztását. A körzethatárokat és a hozzátartozó lakosságszámot a 2016. 
január 1.-i állapotnak megfelelően az 1. számú függelék tartalmazza. 
 

2. A rendelet hatálya 
 

2.§ 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi 
alapellátást végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőkre. 
 

   3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek 
 
3.§ 

 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két felnőtt 

háziorvosi körzet működik.  
(2) A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége a (3) bekezdés szerinti ellátási 

területen élő 14 év feletti lakosságra terjed ki.  
(3) Az I. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek: 

Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz, Boróka köz, Börzsönyi út, 
Csipke köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes 
utca, Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló, Nógrádi 
utca, Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, 
Templom utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca. 

(4) Az I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre is 
kiterjed.  

(5) Az I. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
 

                                                               4.§ 
 

(1)    A II. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek:  
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Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, 
Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac 
tér, Pusztaszántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi 
Miklós utca. 

 
(2)   A II. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.  
(3)   A II. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 
5.§ 

 
(1) Az I. és II. számú háziorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 

tartalmazza.  
 

6.§ 
 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy házi 

gyermekorvosi körzet működik.  
(2) A házi gyermekorvosi körzet ellátási kötelezettsége a 14 év alatti lakosok 

vonatkozásában Rétság városra, Bánk és Tolmács községekre terjed ki.  
(3) A házi gyermekorvosi körzet  székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 
(4) A házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 

tartalmazza.  
 
 

  4. Fogorvosi körzet  
 

7.§ 
 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy 
fogorvosi körzet működik. 
 

(2) A fogorvosi körzethez tartozik Rétság város, Tolmács község és Tereske község 
közigazgatási területe.  
 

(3) A fogorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Korányi út 4. 
 

(4) A fogorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.  
 
 

5. Védőnői ellátás körzetei, iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás körzete  
 

8.§ 
 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két védőnői 
körzet működik. 

(2) Az I. számú védőnői körzethez tartozó rétsági közterületek: 
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz, Boróka köz, Börzsönyi út, 
Csipke köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes 
utca, Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló, Nógrádi 
utca, Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, 
Templom utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca. 

 
(3) Az I. számú védőnői körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre is 
kiterjed.  
(4) A II. számú védőnői körzethez tartozó rétsági közterületek:  

Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, 
Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac 
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tér, Pusztaszántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi 
Miklós utca. 

(5) A II. számú védőnői körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.  
(6) A II. számú védőnői kör székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
(7) Az I. és II. számú védőnői körzetekhez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 

tartalmazza. 
 

9.§ 
 

(1) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet a 8. § szerinti körzetek védőnőinek 
közreműködésével működik. 
 

(2) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet ellátási kötelezettsége 8. §-ban felsorolt 
települések oktatási intézményeire terjed ki.  

 
                                                                   6. Ügyeleti ellátás 
 

                                                                  10.§                                                 
   

(1)  A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében az önkormányzat teljes    
közigazgatási területe a Junimed Kft. (Székhely: 2626 Nagymaros, Őz u. 19.)által 2651 
Rétság, Laktanya u. 5. szám alatt működtetett ügyeleti ellátáshoz tartozik.  

                        
 
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozóan 

heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 3100 Salgótarján, Szerpentin u. 19. szám 
alatt biztosított. 

 
 

11.§ 
 

7. Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2005. (IV.1.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 
Hegedűs Ferenc                                                dr. Varga Tibor 
   polgármester jegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: ………………. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Függelék 
 

a …./2017. (………) önkormányzati rendelethez 
 
Az egészségügyi alapellátás körzeteihez tartozó települések és lakosságszámuk 2016. 
január 1. állapot szerint 
 

Háziorvosi körzetek 
 

I. számú háziorvosi körzet: 
 
a. Rétság  1.454 fő 
b. Tolmács     726 fő 

 
 

II. számú háziorvosi körzet: 
 
a. Rétság  1.309 fő 
b. Bánk                623 fő 

 
 

Gyermekorvosi körzet 
 

a. Rétság  2.763 fő 
b. Tolmács     726 fő 
c. Bánk                623 fő 

 
 

Fogorvosi körzet 
 

a. Rétság  2.763 fő 
b. Tolmács     726 fő 
c. Tereske     627 fő 

 
Védőnői körzetek 

 
I. számú védőnői körzet 

 
a. Rétság  1.454 fő 
b. Tolmács     726 fő 

 
II. számú védőnői körzet 

 
a. Rétság  1.309 fő 
b. Bánk                623 fő 
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2) Rétság Városi Rendőrkapitányság beszámolója  
Előterjesztő: rendőrkapitány  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi 
Rendőrkaptányság 2016. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 2017. évre eredményes munkát kíván a 
kapitányság valamennyi dolgozójának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

3) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2016. évi munkájáról  
Előterjesztő: Salgai György városgondnok  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport 
2016. évi munkájáról készített beszámolót.  
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A Csoport munkatársaitól 2017. évben is a 
lakosság és az intézmények szolgáltatását igénybe vevők komfortérzetét javító munkát vár.  
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős: Salgai György városgondnok 
 
 
 

4) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről   
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
                     RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 
                                               …./2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 
tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó 
feladatokat továbbra is szabályszerűen és határidőre a megszokott magas színvonalon 
végezzék el, továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést. 
 
Határidő: folyamatos,  
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 
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5) Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi beszámolója és 2017. évi 
munkaterve 

Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
 
 
                     RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 
                                               …./2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár 2016. évi beszámolóját és 2017. évi munkatervét, azt elfogadja 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Varga Nándorné 
 
 

6) Sport és civil szervezetek 2017.évi támogatási pályázatainak elbírálása  
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
  

I/1 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas klubok részére biztosított előirányzat terhére a 
 
Hunyadi Nyugállományúak Klubja   részére kirándulások céljára 300.000 Ft támogatást 
biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

I/2 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 600 eFt nyugdíjas klubok részére biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétság Városi Nyugdíjas Klub részére kirándulások céljára 300.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
  
Határidő: 2017. április 30. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

II/1. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétság Városi Sportegyesület részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére – 
2.900.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

II/2. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétsági Árpád Egylet részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére – 800.000 Ft 
támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

II/3. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
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Rétsági Judo Club részére - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére – 400.000 Ft 
támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

II/4. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 4.200 eFt sportszervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
RRT Szabadidő és Motorsport Egyesület részére - a megállapodásban rögzített célok 
teljesítésére – 100.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

III/1. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
Rétsági Árpád Egylet részére, a 2017. évi - a megállapodásban rögzített célok teljesítésére -  
80.000  Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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III/2. 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
 
Kereplő Néptáncegyesület részére, a 2017. évi - a megállapodásban rögzített célok 
teljesítésére - 370.000 Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

III/3. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 400 eFt civil szervezetek részére biztosított előirányzat terhére a 
Rétsági Fiatalokért Egyesület részére, a 2017. évi - a megállapodásban rögzített célok 
teljesítésére -  50.000  Ft támogatást biztosít. 
 
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott tartalommal 
megállapodást kell kötni. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
  
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

IV/1. 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Cigány Nemzetiségi önkormányzat pályázatát, mely nem felel meg a 
kiírásban meghatározott feltételek egyikének sem, érvénytelennek minősíti.  
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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IV/2 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport és civil szervezetek 
2017. évi támogatási pályázatainak elbírálásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a civil szervezetek programtámogatásának 400.000 Ft-os előirányzatát 
100.000 Ft-tal megemeli.  
 
A többletelőirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

7) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (III.31.) KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgármester 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Rétsági Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.  
  
 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 

8) Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Napköziotthonos 
Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása” tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) 
bekezdése alapján - Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető ismételt megbízásával 
egyetért. Felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy nevelőtestületnél írásban kezdeményezze 
az intézményvezető pályázat nélküli ismételt öt éves időtartamú megbízásához 
szükséges egyetértő nyilatkozat megadását.  
A Képviselő-testület az intézményvezető ismételt megbízásáról, vagy nyilvános 
intézményvezetői pályázat kiírásáról a nevelőtestület véleményének ismeretében április 
28-i ülésén dönt. 
 
Határidő: nevelőtestület értesítésére 2017. április 5. 
                Nevelőtestület véleményének kialakítására: 2017. április 23. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
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9) 2017. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi karbantartási 
tervről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az alábbi munkákat kívánja 2017. évben elvégeztetni: 
 
Város 
Megnevezés Előkészítő 

feladat/elvégzendő 
feladat 

Hriagyel Erik 2016. évi kérelmére a Jászteleki úton vízelvezetés, a 
megrongálódott útszakasz javítása 

felmérés, műszaki 
megoldás és árajánlat 
kérés 

Postától a Rákóczi út 2. szám alatt lévő telephelyig járda építés + 
védőkorlát kihelyezése és a Rákóczi út 34. szám alatti ingatlantól a 
Rákóczi út 44. szám alatti ingatlanig a járda mellé védőkorlát 
kihelyezése- egyeztetés szükséges 

 

KRESZ parktól az Ulicskai patakszakaszig vízelvezetés 
megoldása, vízelvezető árok folyamatos tisztítása 

vízelvezető árok 
folyamatos tisztítása 

Iskola tér és az Orgona köz közötti szakaszon vízelvezetés  felmérés, műszaki 
megoldás és árajánlat 
kérés 

Rákóczi út 53. szám alatti társasháznál vízelvezetés megoldása felmérés 
Főközlekedési útvonalakon járdavégek akadálymentesítése vállalkozó bevonásával 
Zrínyi utcában a Mikszáth utca kijárata és a Takarék u. kijárata 
közötti útszakasz kátyúzása 

vállalkozó bevonásával 

Mikszáth utca Takarék u. és Búzavirág út csatlakozások közötti 
szakaszának kátyúzása 

vállalkozó bevonásával 

Padok festése, pótlása, új padok elhelyezése, virágládák pótlása, 
meglévők festése 

saját kivitelezésben 

Játszótereken lévő elemek javítása, cseréje saját kivitelezésben + 
vállalkozó bevonásával 

Templom u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan nyugati falának 
javítása 

vállalkozó bevonásával 

Templom utcai szükséglakás felújítása, lakhatóvá tétele 
(kiutalásának szabályozása) 

felmérés, műszaki 
megoldás és árajánlat 
kérés 

 
Polgármesteri Hivatal 
Megnevezés Kivitelezés módja 
Fűtéskorszerűsítés felmérés, műszaki 

megoldás és árajánlat 
kérés 

Nyílászárók cseréje pályázatok keresése 
Tető felújítás pályázatok keresése 
 
A munkák elvégzésére az árajánlat kérési felhívást az előkészítő munkák elvégzését követő 
ülésre elő kell készíteni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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10) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2017.évi 
közbeszerzési tervéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a 2017. évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

Közbeszerz
és tárgya 

Becsült 
érték 

Ft 

Irányadó 
eljárásrend 

 

Tervezett 
eljárás típus 

Eljárás 
indításának 

várható 
időpontja 

Módosítás 
indoklása 

Árubeszerz
és - - - - - 

Építési 
beruházás - - - - - 

Szolgáltatás - - - - - 

 
 
 
 
A közbeszerzési tervet indokolt esetben felül kell vizsgálni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

11) ÉMÁSZ szerződés felülvizsgálata 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár ÉMÁSZ szerződés módosítással kapcsolatos előterjesztését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt, hogy a Rétság, 
Rákóczi út 26. szám alatti Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges 3 db 80A-es teljesítményű áramváltó biztosítása érdekében az 
ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nél eljárjon, valamint az áramváltók cseréje miatt az ÉMÁSZ 
szerződés módosítását aláírja.  A nagyobb teljesítményű áramváltók 411.480 Ft-os 
csatlakozási alapdíjának fedezetét a Képviselő-testület az általános tartalék terhére 
biztosítja. A költségvetés következő módosításakor a fedezet átvezetésére javaslatot kell 
tenni. 
 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 
               Költségvetés módosítás előkészítéséért: Dr. Varga Tibor jegyző 
Határidő: 2017. április 4. és szöveg szerint  
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12) „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia megjelentetése 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár nyomdai munkák megrendelésére vonatkozó előterjesztését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt, hogy az 
intézmény költségvetése terhére, az „Üzenetek, vallomások, strófák” című antológia 100 
példányban történő -1450 Ft+áfa/db áron - nyomtatására vonatkozó szerződést a váci 
Kucsák Könyvkötészet és Nyomdával megkösse. 
 
Határidő: 2017. április 5. 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 

 
 
13) Szerződés-tervezetek a Május 1-i és a Gyermeknapi programokhoz 

Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár kérelmét a május elsejei szerződés-tervezetek jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő-testület  
- a Retro Világ Kulturális és Sport Egyesülettel kötendő bruttó 818.320 Ft ellenértékű 

szolgáltatásról szóló szerződést,  
- a Melodika Kiadó és Kaczor Produkciós Kft-vel bruttó 241.300 Ft, ellenértékű 

műsorszerződést, 
-  Farkas Sándorral (Budapest, Ferihegyi u. 97.) kötendő bruttó 65.000 Ft ellenértékű 

megbízási szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt aláírásukra. 
 
A rendezvény fedezete a 2017. évi költségvetésben biztosított. 
 

Határidő: 2017. április 5. 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár kérelmét a Gyermeknapi szerződés-tervezetek jóváhagyásáról. 
 
A Képviselő-testület  
- a „Szép Vidék” Kulturális és Sportegyesülettel kötendő bruttó 290.000 Ft ellenértékű 

szolgáltatásról szóló szerződést,  
- a Retro Világ Kulturális és Sport Egyesülettel kötendő bruttó 171.450 Ft, ellenértékű 

szerződést 
jóváhagyja és felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt aláírásukra. 
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A rendezvény fedezete a 2017. évi költségvetésben biztosított. 
 

Határidő: 2017. április 5. 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető 

 
 

 
 
 

14) Könyvtári bútorok cseréjére és a dokumentumok mozgatására árajánlatok 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár könyvtári bútorok cseréjére vonatkozó előterjesztését.  
 
A Képviselő-testület a könyvtári kölcsönzés biztonságos feltételeinek megteremtése 
érdekében támogatja, hogy az 1972. évben beszerzett, elavult, elhasználódott könyvtári 
polcok cseréje megvalósuljon.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőt, hogy: 
- a legjobb árajánlatot benyújtó Nagy Tibor vállalkozóval a könyvtári polcok cseréjére 

vonatkozó szerződést bruttó 6.801.104 Ft értékben, 
- a polcok cseréje miatt indokolt 850 polcfolyóméter dokumentum mozgatására és 

tárolására vonatkozó szerződést 1.500.000 Ft+áfa áron a M-Pakk Bt-vel megkösse.  
 
A könyvtári polcok cseréjének és dokumentumok mozgatásának 8.706.104 Ft-os 
fedezetét a Képviselő-testület az általános tartalék terhére biztosítja.  
 
 A költségvetés következő módosításakor a fedezet átvezetésére javaslatot kell tenni. 
 
Felelős:  Varga Nándorné intézményvezető 
               Költségvetés módosítás előkészítéséért: Dr. Varga Tibor jegyző 
Határidő: 2017. április 4. és szöveg szerint  

 
 

15) Bér + S&M szerződés jóváhagyása – fekete fénymásoló géphez 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  BÉR + S&M szerződés – 
fekete fénymásoló géphez -  jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a Manual Hungary Kft-vel kötendő 
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására.  
 
A fénymásológép bérlésének előirányzata a 2017. évi költségvetésben biztosított. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

16) Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári 
feladatok ellátására 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( III.31.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közfoglalkoztatás 
támogatás hatósági szerződés megkötésének engedélyezése irattári feladatok ellátására” 
tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy 90 %- os állami támogatás mellett, 1 fő 
közfoglalkoztatott garantált közfoglalkoztatási bérrel 2018.02.28-ig alkalmazásra kerüljön.  
 
A közfoglalkoztatási program önkormányzatot terhelő költség-hányadát a 2017. évi 
költségvetésben tervezett összegből támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási 
hatósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. április 1. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

17) Támogatott foglalkoztatásra irányuló hatósági szerződés megkötésének 
engedélyezése 

Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(03.31.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a támogatott foglalkoztatásra 
irányuló hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy bruttó 180.000,- ig, 70 %- os, a GINOP-5.1.1-15-2015 
projekt forrásából származó támogatás biztosítása mellett, 2017.04.01. napjától 1 fő 
kötelezően alkalmazandó személy alkalmazásra kerüljön a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központnál.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, hogy a 
támogatott foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 
 
 

 
18) Ingatlan használatba adási szerződés II. 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ingatlan használatba adási 
szerződésről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Gáspár Zoltán ügyvédet, hogy a Rákóczi út 26. szám 
alatti közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról, majd ingyenes tulajdonba vételéről 
további tárgyalásokat folytasson a Honvédelmi Minisztériummal. 
 
Határidő: folyamatos 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

19) Konzorciumi megállapodás megkötése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (…..) KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván az EFOP-1.5.3-16 pályázat 
konzorciumi tagja lenni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

20) XXVI. Nógrád Megyei Vadásznap előkészítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a XXVI. Vadásznap 
előkészítéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 

- a rendezvény helyszínéül a Városi Művelődési Központot és a Hunyadi ligetet jelöli ki, 
- szervező társszervezetnek Rétság Város Önkormányzatát jelöli ki, 
- Szervező Bizottság tagjainak  

o Mezőfi Zoltánt  
o Jávorka Jánost 
o Kotroczó Balázst választja meg. 

 
A Szervező Bizottság köteles a részletes forgatókönyvet egyeztetni a társszervezővel, 
továbbá 2017. május 19-ig programtervezetet és költségigényt készíteni és a Képviselő-
testület elé terjeszteni. 
 
Határidő: azonnal, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

21) Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének kötelezettsége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Településképi Arculati 
Kézikönyv elkészítésének kötelezettségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a dokumentációt a Kovaterv Kft-vel kívánja elkészíttetni. A munkák 
elvégzésére a Kovaterv Kft-től árajánlatot és szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
Határidő: 2017. április 10. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

22) Energetikai intézkedési terv készítésének kötelezettsége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az energiamegtakarítási 
intézkedési terv készítésének kötelezettségéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az energiáról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A 
§-a alapján az energiamegtakarítási terveket el kell készíteni.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
 

- Rákóczi út 20. szám alatt lévő (Polgármesteri Hivatal), 
- Rákóczi út 26. szám alatt lévő (Városi Művelődési Központ és Könyvtár), 
- Rákóczi út 32. szám alatt lévő (vegyes használatú épület), 
- Rákóczi út 34. szám alatt lévő (részben a Család- és Gyermekjóléti Központ), 
- Mikszáth u. 6. szám alatt lévő (Óvoda), 
- Korányi u. 4. szám alatt lévő (Fogorvosi szolgálat), 

épületek energiamegtakarítási tervére kérjen megfelelő képesítéssel rendelkező 
szakemberektől árajánlatot.  
 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

23) Víziközmű vagyonátadásra szóló szerződés előzetes véleményezése  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a víziközmű vagyonátadásra 
szóló szerződés előzetes véleményezéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a szerződés-tervezetről az önkormányzat ügyvédjének állásfoglalását 
kikéri. A szerződés jóváhagyásáról az ügyvéd véleményének figyelembevételével később 
dönt. 
 
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

24) Tervezői többletigény III. 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezői többletigényhez 
kapcsolódó tervezői szerződés módosításáról szóló előterjesztést.  
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező. műszaki tervezési munkára szóló 
szerződés 1. számú módosítását a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-vel 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás 
aláírására. 
 
A Képviselő-testület a tervezői többletigény 300.000 Ft + áfa összegét a 2017. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés 
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

25) Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 2017. évi ellenőrzéséről 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék FV-
0173-002/2017. iktatószámú jelentéséről készített tájékoztatót. 
 
 A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi, a jövőben is biztonságos költségvetési 
politikát kíván folytani.  
 
Az eredményes működésért valamennyi érintett részére elismerését fejezi ki.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
26)  Tájékoztató pályázati lehetőségekről 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tájékoztatás pályázati 
lehetőségekről című előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a már elbírálás alatt lévő pályázatok eredményének függvényében dönt 
további pályázatokon történő indulásról. 
 
Határidő: szöveg 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

27) Tájékoztatás az Országos Mentőszolgálat álláspontjáról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat 
álláspontjáról szóló tájékoztatót. 
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A Képviselő-testület a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati ingatlanban lévő, 1998. évtől 
térítésmentesen használt ingatlan helyett másik, jobb állapotban lévő önkormányzati 
ingatlant nem tud biztosítani.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy tárgyalásokat 
folytasson a volt laktanya területén meglévő épület átalakításával vagy új épület építésének 
lehetőségeiről egy új Mentőállomás önkormányzati forrás nélkül történő kialakítása 
érdekében.  
Az egyeztetésekről a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatást kér.  
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

28) RRT Motorsport Sportegyesület kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.( III.31.) KT. HATÁROZATA 

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT Motorsport és 
Sportegyesület térítésmentes terület-használatra vonatkozó kérelméről szóló 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Extrém nap sporteseményeinek 2017. május 27. napján történő 
megrendezése érdekében, a volt laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületnek, a 
mellette lévő 2 db hangárnak, a Hunyadi ligetnek, a 400-as futópálya környékének, a 
felújított öltöző feletti területnek ingyenes használatát a határozat mellékletét képező 
bérleti szerződés szerint biztosítja.  
A használat közben okozott esetleges károk fedezetéül kérelmező részére 150.000 Ft 
kaució megfizetését határozza meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező bérleti szerződést 
aláírja. 
 
Határidő:  2017. május 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
képviselője: Hegedűs Ferenc polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 
másrészről: RRT Motorsport és Sportegyesület (Cím: ……………………, 
képviseli…………...) mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen 
és napon a következő feltételekkel: 
 

1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, a volt laktanya területén lévő lőtér mögötti betonterületet, a 
mellette lévő 2 db hangárt, a Hunyadi liget területét, a 400-as futópálya környékét, a 
felújított öltöző feletti területet (mellékelt térkép alapján, 1. sz. melléklet, továbbiakban 
Bérlemény) 2017. május 27. napon Extrém nap megtartása céljára. 

 
2./ Bérbevevő a Bérlemény használatáért bérleti díjat nem fizet. Bérbevevő köteles a 

területhasználat során keletkező esetleges károk, a rendezvény miatt felmerült fizetési 
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kötelezettségek fedezetéül 150.000 Ft azaz egyszáz-ötvenezer forint kauciót a bérleti 
szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni. Amennyiben a területbérlés során 
Bérbeadónak kára, fizetési kötelezettsége nem keletkezett, a kaució összegét a 
rendezvényt követő 3 munkanapon belül visszafizeti. A kaucióból az okozott károk 
számviteli bizonylatokkal igazolható ellenértéke levonásra kerül.  

 
3./ Bérbeadó semmilyen közművet nem szolgáltat. 
 
4./ Felek rögzítik, hogy a Bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.  
 
5./ Bérbeadó tájékoztatja Bérbevevőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 

Bérlemény volt honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. Ebből 
következően a területen, illetve annak környezetében, a korábbi katonai tevékenység 
hatásai érvényesülhetnek, amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat 
vethet fel. 

Bérbevevő a Bérlemény ezen állapotát, mint tényt, tudomásul veszi. A jelen szerződés 
aláírásával visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítéséről 
(pl., kártérítés, kártalanítás stb.), amely abból fakadhat, hogy a jelen pontban 
részletezett körülmények miatt, a Bérlemény használhatósága, használati értéke eltér a 
szokásostól. 

 
6./ Bérbevevő a Bérleményt a rendezvény megkezdése előtt köteles legalább jelképes 

szalagokkal lehatárolni, továbbá gondoskodni arról, hogy a szerződésben nem 
nevesített területeket, épületeket a résztvevők ne használják. A rendezvény befejezését 
követően Bérbevevő a Bérleményt rendezetten, az eredeti állapot visszaállítása után 
köteles elhagyni, a rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi költséget köteles viselni. A 
Bérbeadó épületeiben okozott kárt Bérbevevő köteles megtéríteni. 
Bérbevevő eszközeit saját felelősségére hagyja a Bérleményben, azok biztonságáért, 
épségéért Bérbeadó felelősséget nem vállal.   
Bérbevevő a Bérleményt más számára további bérletbe nem adhatja. A kereskedelmi-és  
vendéglátóhelyek csak az önkormányzat közterülethasználati engedélyének birtokában 
árusíthatnak a rendezvény helyszínén.  
Bérbevevő a rendezvény helyszínén keletkező hulladék konténeres gyűjtéséről és 
elszállításáról 2017. június 6-ig gondoskodik.  

 
7./ A rendezvény biztonságos lebonyolításáért, az ehhez szükséges feltételek biztosításáért 

Bérbevevőt teljes körű felelősség terheli. A keletkező károkért, beleértve az 
esetlegesen harmadik személyeknek okozott károkat is, valamint az ezekből fakadó 
kártérítési igényekért Bérbeadó semmilyen felelősséggel nem tartozik. A jelen bérleti 
szerződés nem mentesíti a Bérbevevőt a rendezvény lebonyolításához szükséges 
egyéb engedélyek beszerzése alól, ezen engedélyek beszerzése a Bérbevevő 
kötelessége. 

 
8./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a 

szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

 
9./ A Bérleti szerződés megkötéséhez Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  

……/2017. (………..) számú határozatával hozzájárult. 
 
10./ Mindkét Fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő 

vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek 
alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Járásbíróság 
kizárólagos illetékességének. 

 
Ezen Bérleti szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják 
alá. 
 
Rétság, 2017. ……………….. 
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...............................................      ...............................................
 Bérbeadó                                                               Bérbevevő 

 
 
 
 

29) RRT SE közvilágításbővítési kérelme  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT SE 
közvilágításbővítési kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Radnóti utca – Hunyadi liget – Petőfi út útszakaszon a közvilágítás 
kiépítésréről a sportkoncepció elfogadásával egyidejűleg dönt.   
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

 
30) A Rétsági Polgárőr Egyesület megállapodás módosítási kérelme 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület 
2016. évi támogatásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Rétsági Polgárőr Egyesülettel a 248/2016. (X.28.) Kt. határozattal 
megállapított 2016. évi működési támogatás céljai az alábbiak az alábbiak szerint támogatja: 
 

- térfigyelő kamera rendszer bővítésének feladatai   160.000 Ft 
- Tájékoztató tábla és nyomdai anyag    274.000 Ft 
- egyesületi rendezvények költségei       24.468 Ft 
- gépkocsi javítás, karbantartás         48.978 Ft 
- Polgárőrök elismerésére       .   82.500 Ft 
- Internet előfizetés        10.054 Ft 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás 
átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) önkormányzati rendeleten alapuló -  a 
határozat mellékletét képező megállapodás-módosítást a Rétsági Polgárőr Egyesülettel 
megkösse. 
 
Határidő:  2017. április 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc, polgármester 
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Ikt.sz:…………./2017 
 

MEGÁLLAPODÁS 1. számú 
módosítása 

  
mely létrejött Rétság Város Önkormányzata –  képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és 
a Rétsági Polgárőr Egyesület– képviselő: Jávorka János elnök – között a Képviselő-testület 
által a 2016. évi költségvetésben, az önkormányzati közterület rendjének fenntartására 
biztosított támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy a 248/2016. (X.28.) Kt. határozattal jóváhagyott 2016. évre vonatkozó 
támogatási megállapodás 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
  

- térfigyelő kamera rendszer bővítésének funkcionális feladatait   160.000 Ft 
- Tájékoztató tábla és nyomdai anyag      274.000 Ft 
- egyesületi rendezvények költségei         24.468 Ft 
- gépkocsi javítás, karbantartás        48.978 Ft 
- Polgárőrök elismerésére           82.500 Ft 
- Internet előfizetés          10.054 Ft 

   
  
2.) A Megállapodás további rendelkezési változatlanul fennállnak. 
  
 
3.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták. 
 
  
Rétság, 2017. ………………………. 
  
 
 
                    Hegedűs Ferenc                 Jávorka János 
                        polgármester                                              elnök   
 
 
 
pénzügyi ellenjegyzés:  
 
……………………………. 
pénzügyi ellenjegyző 
 
 
 

31) Baranyi Bertalanné fakivágási és egyéb kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2017. (III.31.) KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baranyi Bertalanné kérelméről készített 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

-  a 3 db platánfa lombkorona ritkítását és  
- -a patakmeder önkormányzati tulajdonban lévő szakaszának tisztítását a 

Városüzemeltetési Csoport végezze el.  
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

32) Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetősége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal együttműködés lehetőségéről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az együttműködést nem támogatja.  
 
Határidő: 2017. április 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 

33) Key Telecom International Kft. kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Key Telecom Internetional 
Kft. kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Digitális Magyarország program keretében megvalósuló távközlési 
hálózat kivitelezési munkáihoz a 

- Jászteleki út, 
- Szérűskert utca, 
- Börzsönyi út, 
- Mező utca, 
- Jókai utca, 
- Széchenyi utca, 
- Ady Endre utca, 
- Petőfi utca, 
- Nógrádi utca 483/2, 484/5, 485/2 helyrajzi számú ingatlanok kivételével,  
- Madách u. 428/1 hrsz  
- Akácfa utca, 
- Radnóti utca, 
- Hunyadi sor, 
- Laktanya út, 
- József Attila utca, 
- Korányi Frigyes utca, 
- Templom utca, 
- Táncsics Mihály utca, 
- Rákóczi út 412/20 hrsz 
- Iskola tér, 
- Kossuth utca, 
- Köztársaság út, 
- Piac tér, 
- Zrínyi Miklós utca, 
- Mikszáth Kálmán utca, 
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- Takarék út, 
- Rózsavölgy utca, 
- Búzavirág utca, 
- Körtefa utca, 
- Szőlő utca, 
 
önkormányzati tulajdonú ingatlanainak használatára a beruházás idejére tulajdonosi 
hozzájárulását megadja. A közterület bontási engedélyt a Rétsági Polgármesteri 
Hivataltól kell megkérni.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34) Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoporthoz érkezett kérelem 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok 
Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Városi Nyugdíjas Klub  
színházlátogatás költségeiből (teljes költség 266.800 Ft) a maximálisan biztosítható 150.000 
Ft-ot átvállal. 
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 

35) A Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Társulási Tanács 3/2017.(II.28.) számú határozatát tudomásul veszi 
és a Szolgálat szakmai programjának vásárlását és a programkövetést egyszeri 20.000 Ft-
tal támogatja. 
 
A többletelőirányzatot a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor át kell 
vezetni. 
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Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

36) SNI-s gyermek ellátása 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

/2017. (III.31.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az SNI-s gyermek 
logopédiai fejlesztésének saját költségvetés terhére, megbízási szerződéssel történő 
ellátásra vonatkozó előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a szakértői bizottság véleménye alapján szükséges, 
heti kettő óra Logopédiai ellátás saját költségvetés terhére, megbízási szerződés 
keretében kerüljön biztosításra. 
 
Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy a határozat mellékletét 
képező megbízási szerződést Dóbiás Tibor logopédussal, 2017. április 03-tól  2017. 
május 31-ig terjedő időre, heti kettő órára, bruttó 3.500 Ft óradíjjal megkösse.  
 
A logopédiai fejlesztés az intézmény költségvetése terhére, COFOG-ok közötti 
átvezetéssel biztosítható. Az átvezetésre a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: szerződés kötésére 2017. április 03., majd szöveg szerint. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 
37) Hosszú idejű ideiglenes fogyasztásmérő hely kialakítása 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hunyadi liget megvilágítása 
érdekében hosszú idejű ideiglenes fogyasztásmérő hely kialakításának lehetőségéről 
készített szóbeli előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Radnóti út végén 1 db oszlop elhelyezésével 
várhatóan egy év időtamra fogyasztásmérőhely kerüljön kialakításra. 
 
A Képviselő-testület Pásztor Zoltán villanyszerelő vállalkozó árajánlatát elfogadja. A 
szolgáltatás elvégzésére a Képviselő-testület maximum bruttó 200.000 Ft pótelőirányzatot 
biztosít. A munkának legkésőbb 2017. április 20. napig el kell készülnie. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy e határozatban 
szereplő feltételekkel Pásztor Zoltán egyéni vállalkozóval vállalkozási szerződést kössön.  
 
A többletelőirányzatot a 2017. évi költségvetés soron következő módosításakor át kell 
vezetni. 
 
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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