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Farsangi mulatság, a jótékonyság nevében
2015. február 14-én rendezte meg a Nógrád
megyei Vöröskereszt Rétsági csoportja a jótékony célú farsangi bálját. Lassan nem hagyomány, hanem történelem lesz a vöröskeresztes bál megrendezése Rétságon, mert ez
volt a 39. alkalom.
Sok minden változott a 39 év alatt, de a
vöröskereszt céljai és ezen belül a bál céljai
nem változtak. Az Id´ósek Napjának a megrendezése, többszörös véradók megajándékozása, az óvoda szerény támogatása.
A bál megrendezése nagy el´ókészületet
kíván, ehhez mindig készen állnak a vöröskeresztes aktivisták és sok más segít´ó, támogató. Természetesen legnagyobb támogatóink azok, akik jelenlétükkel megtisztelik rendezvényeinket. Külön köszönet jár
azoknak, akik támogató jegy vásárlásával és
tombola ajándékkal segítettek.
A nyitó tánccal a MEDALION TÁNC

SPORT EGYESÜLET táncosai kápráztatták el a jelenlév´óket. Fontos része a bálnak a
jó zene, a finom vacsora, a kultúrált környezet, családias hangulat, korrekt büfé árak.
Már az elmúlt évben is örömünkre szolgált a fiatalok jelenléte, de az idei bálon
még több fiatal vett részt, nagyon jó hangulatot teremtve.
Támogatóink: Baptista Szeretetszolgálat, Dr. Bódi István és neje, Flamingó cukrászda, GÁLKER Coop ÁBC, Heged´ús Ferenc Polgármester Úr, M´úvel´ódési Központ, Óvoda munkaközössége, PALETTATRADE Kft. Festékbolt, Repáné, Paulovics
Heni, Szabó Klára Nyomtatványbolt, Szabó
Miklós Virágbolt, Székely Szilvia, Sztruhár
Istvánné, Tóth Jánosné, Turcsányi Péter
A továbbiakban beszéljenek a fotók:
Szlezák Istvánné Eszter
Foto: Vargáné Fidel Ágota
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Városházi tudósítások
A februári képvisel´ó-testületi ülésre
2015. február 27-én délután 16,00 órakor került sor. A napirendi pontok megbeszélése után, mely elfogadásra került,
elkezd´ódött az érdemi munka.
Els´ó napirendi pont a 2015. évi költségvetés rendelet megalkotása volt,
melyet mindkét bizottság tárgyalt. Ez
a rendelet a legfontosabb, mivel ennek
alapján kell egész évben dolgozni. Kötelez´ó és vállalt feladatok is szerepelnek benne.
M´úködési hiány nem tervezhet´ó, ez a rendelet ennek megfelel. Adóel´óleg elvonás miatt a
központi költségvetésb´ól kb.
70 millió forinttal kevesebbet
kap a város. A tavalyi jó gazdálkodás
eredménye, hogy 202 millió forint
pénzmaradvánnyal zárt a város. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények
költségvetését is tartalmazza az anyag,
így ezeket biztonságosan lehet m´úködtetni. A lakossági szemétszállítási
díjhoz 15 000 Ft-tal járul hozzá a képvisel´ó-testület, de fontosnak tartják a
Polgár´órség, az Önkéntes T´úzoltó
Egyesület, nyugdíjas klubok, sportegyesületek, a nehéz élethelyzetbe kerül´ók, stb. támogatását is. A létszámstop továbbra is érvényes, szerz´ódéseket csak képvisel´ó-testületi döntés
alapján lehet megkötni, kivéve a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtárat
- ebben az esetben a Vis Major bizottság dönt. A felújításokkal kapcsolatban a kés´óbbiekben egy rangsort kell
kialakítani. A kiemelt feladatok közé
tartozik az intézmények m´úködtetése,
közterületek karbantartása, volt honvédségi tulajdonú ingatlanok értékesítése, autóbuszforduló m´úködtetésének
átadása a Volán részére, nyilvános WC
miel´óbbi megnyitása, Sz´ól´ó utcai telkek értékesítése, a konyha vállalkozásba adásának lehet´ósége és az autóbusz értékesítése. A 2015. évi költségvetés megalapozott, de a továbbiakban
is átgondolt gazdálkodásra van szükség.
A szociális ellátások rendjér´ól szóló
rendelettervezetet is mindkét bizottság
tárgyalta. A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere 2015.
március 1-t´ól jelent´ós mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat
segélyezéssel kapcsolatos feladatok
elválasztásra kerülnek. A kötelez´óen
nyújtandó ellátásokat 2015. március 1t´ól a járási hivatalok állapítják meg.
Az önkormányzatok által biztosított
ellátás neve települési támogatás lesz.
Az aktív korúak ellátása a járási hiva-

2

tal hatáskörébe kerül, a rendszeres
szociális segély nev´ú ellátás megsz´únik - azok a személyek, akik ezt igénybe szeretnék venni, más ellátásra szerezhetnek jogosultságot. 2010 - 2014
között több mint 75 millió forintot fordított a képvisel´ó-testület különféle
segélyek, szociális támogatások kifizetésére. A segélyek, szociális juttatások kifizetésénél körültekint´óen
kell eljárni, környezettanulmány elvégzése után kerülhet
sor kifizetésre. A rendeletet a
módosításokkal együtt a képvisel´ó-testület elfogadta.
A kommunális adó összege
változatlan marad, mint ahogy
a költségvetési rendeletben elfogadta a képvisel´ó-testület.
A közúti közlekedési szabályok felülvizsgálata azért fontos a város számára, mivel egységes koncepcióval nem
rendelkezik a város, és új forgalmi
rend kialakítása vált szükségessé, objektíven, szakért´ói vizsgálat alapján. A
belterületi utak védelme miatt a súlyhatár és a forgalmi rend meghatározása miatt is szükséges ennek a folyamatnak az elindítása. A koncepció kialakítását el´ózetes társadalmi vita kell,
hogy megel´ózze. A legnagyobb problémát a kamionok és nehézgépjárm´úvek parkolása is jelenti, amikor utak,
járdák mennek tönkre emiatt. A javaslatot a képvisel´ó-testület elfogadta.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár 2014. évi tevékenysége, és a
2015. évi munkaterve volt a következ´ó
napirendi pont. Elhangzott, hogy a beszámoló és a munkaterv is részletes,
kiterjed az intézményben felújítandó
munkálatokra is. A villanyhálózat felújítása, a könyvtári lámpák cseréje, a
padlózat megújítása, festés, a mellékhelyiség (férfi WC) felújítása, a mobil
színpad és a színháztermi színpad felújítása, a hangtechnika felújítása mind
megoldandó feladat. Szakért´ók bevonásával ezekre is sor kerül, a városi felújítási rangsor kialakítását követ´óen.
A Sport- és Civil Szervezetek 2015.
évi támogatását március 19-ig kell papír alapon (Adatlap) benyújtani a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére
(2651 Rétság, Rákóczi út 20.), valamint elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre. A borítékon fel
kell tüntetni: “Sportpályázat 2015.”,
“Nyugdjas klubok - támogatási pályázat 2015" vagy civil szervezetek és közösségek esetében ”Támogatási pályázat 2015". A pályázattal kapcsolatos
kérelmek és adatok nyilvánosak. A

formanyomtatványok beszerzésénél
Jávorka János képvisel´ó úr felajánlotta
segítségét.
A Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtárat 2013 tavasza óta az igazgatóhelyettes vezeti, ezért szükséges
az intézményvezet´ói álláshely meghirdetése. A képvisel´ó-testület állásfoglalása szerint ebben a témában további
egyeztetések kellenek.
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke azzal a kéréssel fordult a képvisel´ó-testülethez, hogy munkájuk segítése céljából irodahelyiséget biztosítsanak számukra ügyfélfogadás céljából. Az eddigi gyakorlat az volt,
hogy amikor kértek irodahelyiséget,
akkor azt biztosítottak számukra, a hivatal dolgozói mindenben segítettek,
amikor szükség volt rá (fénymásolás,
telefon biztosítása, pénzügyi egyeztetések, jegyz´ókönyvek készítése, ezek
feltöltése a Nemzeti Jogtárba). Jelenleg a Polgármesteri Hivatalban nincs
üres iroda, de közösen használhatnának a Gyermekjóléti Szolgálattal egy
helyiséget, heti egy alkalommal. Külön telefont, számítógépet a hivatal
nem tud biztosítani, de használatra felajánlja a sajátját. A képvisel´ó-testület
megbízta a jegyz´ót, hogy az Együttm´úködési Megállapodást készítse el´ó.
A 2014-2020. évek megyei támogatású fejlesztési támogatások igénybevételére az el´ózetes terveket már korábban le kellett adni. A Járási Hivatal és
Rétság Város Önkormányzata lehetséges projektként jelölte meg a Rákóczi
út 20-22. sz. alatti ingatlan energetikai
korszer´úsítését. A pályázat benyújtásához szükséges el´ózetes felmérés és
költségvetés elkészült, melynek ára
250e Ft. A képvisel´ó-testület módosított határozati javaslatot fogadott el.
Dönteni kellett abban, hogy kell-e ez
a felújítás, amiben egyetértés volt. Az
el´ókészít´ó munkákra megállapodást
kell kötni, melynek tartalmaznia kell
az alábbi munkák elvégzését: homlokzat felmérése, felújítás költségének
meghatározása, nyílászárók cseréjének felmérése, a munkák költségének
meghatározása. Amikor kiderül, hogy
ebben a témában lesz pályázati kiírás,
akkor szükségessé válik a pontos tervdokumentáció és költségvetés elkészíttetése. Az el´ókészítés érdekében a
társtulajdonosokkal egyeztetni kell,
hogy ki mit vállal.
Az Extrém Légisport Egyesület kérelemmel fordult a képvisel´ó-testület
felé, hogy a bérleti díjat kérnék csökkenteni a nehéz gazdasági helyzet miatt. Az egyesület vezet´óje szóban tájékoztatta az illetékeseket, hogy a m´úszaki probléma, azaz a tet´ó beázása
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még most is fennáll. Az el´óterjesztés A
és B határozati javaslatot tartalmazott,
de a PVB Bizottság egy harmadik lehet´óséget a C variációt támogatta. Ebben az esetben fel kellene mérni, hogy
mennyibe kerülne a tet´ó megjavíttatása, felújítása, a beázás megszüntetése.
Ebben az estben a képvisel´ó-testület
újra tárgyalni fogja ezt a témát. Másik
lehetséges dolog, hogy a bérl´ó kifizeti
a javíttatást és ennek fejében lelakja
ezt a pénzösszeget.
A vízkár-elhárítási terv elkészítésével
kapcsolatos árajánlatok elbírálása kapcsán a képvisel´ó-testület úgy határozott, hogy nem javasolja elkészíttetni
a tervet, mivel Rétságon árvízveszélyi
helyzet nincs.
A képvisel´ó-testület megbízta Bernáth
István erdészmérnököt a kivágásra kijelölt 44 db fa kivágásának véleményezésére. Fontos, hogy csak azok a fák kerüljenek kivágásra, amelyek balesetveszélyesek. A szakvélemény készítésre el´óterjesztett árajánlat nem került elfogadásra.
További árajánlatokat kell bekérni.
A Jászteleki utcában a Magyar Telekom tulajdonában lév´ó oszlop áthelyezése szükségessé vált. Az áthelyezés
tervezésének költsége 120.000 Ft+
Áfa, a kivitelezés költsége 179.000
Ft+Áfa. A képvisel´ó-testület az árajánlatot megtárgyalta, és nem fogadta el.
Nógrád Megye Önkormányzata és a
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja közösen tervezett és valósított meg egy olyan képzést legalább érettségivel rendelkez´ó
fiatalok részére, akik a 2014-2020-as
európai uniós támogatási id´ószakban
megvalósuló projekteknek az el´ókészítésében megvalósításában vesznek
részt. A képzést sikeresen végz´ók közül két f´ó napi nyolc órában, 2015.
február 1 - 2015. április 30-ig a projektfejlesztési munkákat fogja segíteni
a rétsági Polgármesteri Hivatalban.
Ehhez együttm´úködési megállapodást
kell kötni a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel. A hivatalnak ezzel kapcsolatban semmiféle kötöttsége nincs, mivel anyagi vonzata
nincs a két f´ó alkalmazásának.
Az ÉMI-TÜV-SÜD Kft. árajánlatát játszóterek felülvizsgálatára a képvisel´ó-testület januárban elfogadta. A munkát elvégezték, a szerz´ódés elfogadásra került.
2015. évre a képvisel´ó-testület a Zöld
Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. közrem´úködésével látja el a lakossági szemétszállítási feladatokat. A képvisel´ótestület 15.000,- Ft/év összeggel támogatja a lakossági szemétszállítást, így
az err´ól szóló szerz´ódés tervezetet jóváhagyta.
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A Fürge-elektronika Kft. által beadott
szerz´ódést a kiegészítésekkel együtt a
képvisel´ó-testület jóváhagyta. A szerz´ódés a 2.sz f´óúton létesített sebesség
mér´ó/kijelz´ó egység felújításáról és
LED-es kijelz´ó átalakításáról, valamint
a gyalogátkel´óhely vezérl´óberendezés
kiegészítésér´ól szól. Kb. április végét´ól,
aki meghaladja az 50 km/órás sebességet, az a zebránál piros jelzést kap.
Kotroczó Balázs képvisel´ó úr a február havi tiszteletdíját felajánlotta a Kerepl´ó Néptánc Egyesületnek népviseleti ruhák vásárlására. A képvisel´ó-testület a felajánlást tudomásul vette.
Rétság Város Önkormányzata közbeszerzési eljárást folytatott le a “2014évi épület- és útfelújítási kiviteli munkák Rétságon” tárgyában. A közbeszerzési eljárásban az AQUA-PILON
Kft-vel került sor szerz´ódéskötésre a
“M´úvel´ódési központ homlokzata és a
Városi Központi Étkezde felújítása kiviteli munkái” elvégzésére. A kivitelez´ó a munkát id´óben megkezdhette. A
felújítás kapcsán az étkezdét határid´óre
sikerült átadni, de a m´úvel´ódési központ
munkálatai december 1-ig elhúzódtak. A
képvisel´ó-testület a kötbérrel kapcsolatosan igényt tart a Vállalkozási szerz´ódésben szerepl´ó, a m´úvel´ódési házra es´ó
összegre, ami 6.510.464 Ft. A többletmunkával kapcsolatosan elismeri a kifizetés jogosságát és a 975.778,- Ft+Áfa
összeg kifizetését engedélyezi. A min´óségi kifogásokkal kapcsolatban a munkával elégedett, min´óségi kifogásai nincsenek. A villámvédelmi rendszert felül
kell vizsgálni, amennyiben nem érvényes a min´ósít´ó okirata, akkor árajánlatot kell kérni a rendszer felülvizsgálatára
2015. március 31-ig. A m´úszaki ellen´ór
többlet munkáját elismeri a többlet vállalkozási díj kifizetésével egyetért.
A DMRV Duna Menti Regionális Vízm´ú Zrt. megküldte új bérleti-üzemeltetési szerz´ódését, mely 25 évre szól.
A szerz´ódés magában foglalja az ivóvíz- és a szennyvízhálózat üzemeltetését is. Az új szerz´ódés megkötése a
feltétele a víziközm´úre vonatkozó vagyonértékelés megléte, amely elkészült. A szolgáltató továbbra is ellátja
a víziközm´úvekkel kapcsolatos valamennyi feladatot, így az önkormányzatot konkrét munkavégzés a hálózat
üzemeltetésével kapcsolatban nem terheli. A DMRV minden negyedévet követ´óen elkészíti az elvégzett munkák
elszámolását, számlát állít ki, az önkormányzat pedig azonos összeg´ú bérleti díjat számláz ki. Ezáltal pénzügyi
mozgás nem lesz. A szerz´ódés tartalmazza, hogy ez a konstrukció visszamen´ólegesen 2014. január 1-t´ól kerüljön ilyen formában elszámolásra.

A képvisel´ó-testület a lejárt határidej´ú
határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól
szóló beszámolót elfogadta.
Dr. Szabó Marianne Alice és Dr. Csortán Magdolna Anna kérelmet nyújtottak be a Laktanya út 5. sz. alatti
rendel´ók bérleti díjának elengedése
miatt. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat állná ezt az összeget a továbbiakban a Járóbetegellátó központnak.
A képvisel´ó-testület a kérelmet elfogadta.
A helyi ipar´úzési adó ellen´órzésére
szakért´ó igénybe vételét kérné adóellen´órzéshez a Pénzügyi csoportvezet´ó. A
kérést a képvisel´ó-testület támogatta.
Egyebekben több képvisel´ó is hozzászólt: a civil szervezetek kérték, hogy
jó lenne egy olyan közösségi épület,
mely önkormányzati tulajdonú, udvarral, ahol bográcsozni is lehet; a Járóbetegellátónál szilárd burkolat kialakítása szükséges; a szociális t´úzifa kiosztása megtörtént, 97 pályázó volt,
ebb´ól 94 támogatásra került (három
pályázat érvénytelen volt, mert az illet´ó közös háztartásban él olyannal, aki
sikeresen pályázott); az OTP-nél és a
MOL kúttal szemben lév´ó hirdet´ótáblát rendbe kellene rakni; a járás területén - kiemelten a 2-es út mellett március 1-t´ól traffipax m´úködik, minden
szabálytalanságot regisztrál; a t´úzoltók jelezték, hogy a Laktanya úton lév´ó fák balesetveszélyesek, metszeni
kellene ´óket; megjelent egy BM pályázati felhívás büntetésvégrehajtási intézmény létesítésére, lehetne rá pályázni; a HPV vakcina megérkezett,
kislányoknak alanyi jogon jár, Dr.
Csortán Magdolnánál lehet id´ópontot
egyeztetni; a volt Cisz ház helyett a
volt fizikóterápia épülete megfelelne a
civil szervezeteknek, itt víz, villany,
f´útés megoldott, konyha van, az épület
alapterülete megfelel´ó, kert is tartozik
hozzá, a civil szervezetek a felújításnál vállalnak közmunkát és a berendezésben is segítenek. Heged´ús Ferenc
polgármester úr részletes tájékoztatást
adott munkájáról: Zöld Híd Kft-vel
folytatott tárgyalásokat, a 2. sz. f´óúton
a sebességmér´ó/kijelz´ó egység felújítása, átalakítása elkezd´ódött, kés´óbb a
gyalogátkel´ó közlekedési lámpával
való összekötését is megoldják; tárgyalt a DMRV Zrt-vel a nyilvános WC
bekötésével kapcsolatban ; részt vett a
játszóterek ellen´órzésében; a Start
munkaprogram beindítása, március 1t´ól december 31-ig 20 f´ó foglalkoztatása biztosított - erre a programra 22
millió Ft-ot nyert az önkormányzat ; a
Kossuth utcában az utat tönkretették,
helyre kell hozatni; hangár megvásár-
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lására, bérlésére van érdekl´ód´ó; tárgyalt Belovai Róbert rend´órkapitánynyal, akinek az volt a kérése, hogy ha
lesz olyan pályázati kiírás amib´ól
rendbe lehetne hozatni a helyi rend´órségi épület homlokzatát azt akkor közösen az önkormányzattal meg kellene
oldani, valamint kérte a képvisel´ó-testületet beszámolójának márciusról áprilisra való átrakását ; tárgyalások kezd´ódnek a Mol kúttal szembeni buszmegállóról; fényez´ó m´úhelynek kértek
telket; 20 m3 fát ajánlott fel az Ipoly
Erd´ó Zrt. amelyet szét lehet osztani a
rászorulók között a Szociális Bizottság közrem´úködésével.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2015. március
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00
óráig. Márciusban 9-én
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 16.30-17.30
óráig. Márciusban 25-én
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: minden
hétf´ón 14-17 óráig. Márciusban 2. 9.
16. 23. 30.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság Városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett
következ´ó ülésére 2015. március 27-én
pénteken 16,00 órakor kerül sor.
Tervezett napirendi pontok: 1) Gyermek- és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2015. évi térítési díjának megállapítása. 2) Rétság Városi Rend´órkapitányság beszámolója. 3) Beszámoló a Városüzemeltetési csoport 2013-2014. évi
munkájáról. 4) Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal 2013-2014. évi m´úködésér´ól. 5)
Sport és civil szervezetek 2015. évi támogatási pályázatainak elbírálása. 6) 2015. évi
karbantartási és felújítási terv elfogadása. 7)
Beszámoló helyi adók és egyéb követelések
állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. 8)
Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´ól. 9) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. 10)Tájékoztató a kiemelt
feladatok ellátásáról.

Rendeletek jegyz´ókönyvek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a képvisel´ó-testület által alkotott rendeletek teljes
szövege és mellékletei, a www.retsag.hu
oldalon az Önkormányzat fejezetben érhet´ók el. A képvisel´ó-testület nyílt üléseinek jegyz´ókönyvei az ülést követ´ó 15 napon belül elérhet´ók a www.retsag.hu weblapon, az Önkormányzat fejezetben.
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Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének 2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete
A szociális ellátások rendjér´ól
(kivonat)
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ótestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 25 §, (3) bekezdés
b.) pontjában, 26.§-ában és 132. § (4) bekezdés g.) pontjában, valamint a 92.§.(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásaként, a helyi sajátosságoknak megfelel´óen, a város költségvetésének és teherbíró képességének
figyelembevételével meghatározza az
önkormányzat által biztosított egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátások
formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének
garanciáját.
A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya kiterjed
(1) a) Rétság város önkormányzat közigazgatási területén él´ó, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkez´ó:
— magyar állampolgárokra,
— bevándoroltakra és letelepedettekre,
— hontalanokra,
— magyar hatóság által menekültként vagy
oltalmazottként elismert személyekre;
[...]
Hatáskörök
3.§ (1) A Képvisel´ó-testület e rendeletben,
a Szt-ben és a Gyvt-ben számára meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a Szociális Bizottságra ruházza át.
[...]
Eljárási szabályok
5.§ (1) A jelen rendeletben meghatározott
szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az igényl´ó vagy annak
törvényes képvisel´óje kérelmére, vagy
hivatalból indulhat.
(2) A kérelmet formanyomtatványon, a
Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintéz´ójénél kell benyújtani.
(3) A szociális ellátásra való jogosultság
elbírálásához a kérelmez´ó köteles a

maga és a vele azonos lakásban él´ó, ott
bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkez´ó közeli hozzátartozói személyi adataira, vagyoni és
jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot becsatolni. Köteles továbbá
a rendeletben el´óírt tartalmú igazolásokat - illetve ezek hivatalból történ´ó
beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat - mellékelni.
[...]
(7) Hiányosan benyújtott kérelem esetén
a kérelmez´ót fel kell hívni a hiányzó
adatok pótlására. Amennyiben a kérelmez´ó 15 napon belül nem tesz eleget
a felhívásnak, a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
(8) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igényl´ók szociális, vagyoni
körülményei megismerése érdekében
szükség szerint környezettanulmányt
kell készíteni. A környezettanulmány
szükségességér´ól a hatáskör gyakorlója dönt. A környezettanulmánynak ki
kell terjednie a rendezett lakókörnyezet meglétére is.
[...]
A feltételek hiánya esetén a Hivatal öt
napos határid´ót jelöl meg, és a feltételeket ismételten ellen´órzi.
Eredménytelen felhívás esetén fenti
határid´ót követ´óen nem állapítható meg
juttatás, illet´óleg azt meg kell szüntetni.
[...]
6.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott
rendszeres támogatásokat a kérelem
benyújtásától kell megállapítani, és a
folyósítás a kérelem benyújtásának
hónapjában napi összegekkel esedékes. A nem teljes hónapra járó támogatást az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok szorzata alapján kell megállapítani.
(2) A rendszeres támogatásokat utólag
kell folyósítani tárgyhót követ´ó hónap
5. napjáig.
7.§ A jelen rendelet alapján megállapított
rendszeres támogatásokat évente felül
kell vizsgálni.
[...]
A települési támogatások együttes feltétele, hogy a kérelmez´ónek helyi- és
gépjárm´úadó tekintetében ne legyen
365 napot meghaladó tartozása, továbbá az önkormányzat felé egyéb lejárt
tartozása.
8.§ (1) A jogosulatlanul és rosszhiszem´úen igénybevett szociális juttatások fo-
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lyósítását meg kell szüntetni és a Szt.
17.§-a alapján a visszafizetést el kell
rendelni.
[...]
II. PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
10.§ Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt., a
Gyvt. és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint, ápolási díjat, létfenntartási települési támogatás, gyermeknevelési települési támogatást, temetési települési támogatást, valamint
születési támogatást állapít meg.
[...]
Ápolási díj
11.§ Méltányossági alapon ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki a fokozott ápolást igényl´ó súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi és egészségi és
mentális állapota alapján alkalmas a
18. életévét betöltött tartós beteg hozzátartozója ápolására, amennyiben
családjában az egy f´óre jutó havi nettó
jövedelem nem éri el az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, egyedülálló esetén
annak 160 %-át.
[...]
Létfenntartási települési támogatás
12.§ (1) Létfenntartási települési támogatásban részesíthet´ó, aki létfenntartását
veszélyeztet´ó élethelyzetbe került, valamint id´ószakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
[...]
(3) Létfenntartási települési támogatás a
(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmez´ó, illetve családjában az egy f´óre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
a) családok esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150
%-át,
b) egyedülálló illetve gyermekét(gyermekeit) egyedül nevel´ó szül´ók esetében az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át.
[...]
Gyermeknevelési települési támogatás
15.§ (1) Gyermeknevelési települési támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a gyermeket gondozó család
id´ószakos létfenntartási gondokkal
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztet´ó
rendkívüli élethelyzetbe került.
[...]
(4) Gyermeknevelési települési támogatás
esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között
állapítható meg. Különös méltánylást
érdeml´ó esetben gyermeknevelési ön-
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kormányzati segélyként maximum
10.000 Ft adható.
[...]
(5) Gyermeknevelési települési támogatás
készpénzben, vagy más módon - tanszer, tankönyv, gyógyszer megvásárlásával stb. - is nyújtható.
[...]
Temetési települési támogatás
16.§ (1) Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetésér´ól gondoskodott
annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek
viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, önkormányzati temetési segélyt igényelhet.
(2) Önkormányzati temetési segély annak
állapítható meg, akinek családjában az
egy f´óre jutó havi nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
négyszeresét.
[...]
(5) Az önkormányzati temetési segély öszszege 40.000 Ft
Születési települési támogatás
17.§ (1) Születési települési támogatásra
jogosult az az újszülött gyermek, akinek szül´óje vagy gondvisel´óje rétsági
állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint legalább egy éve életvitelszer´úen Rétságon lakik, és a családjában az egy f´óre jutó nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300
%-át.
A születési települési támogatás összege
15.000 Ft.
III. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK
18.§ (1) Az egyes szociális rászorultságtól
függ´ó pénzbeli ellátások egészben
vagy részben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható a létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatás.
(2) Természetbeni ellátások különösen az
élelmiszer, tankönyv, tüzel´ósegély,
gyógyszer, közüzemi díjak illetve
gyermekintézmények térítési díjainak
kifizetése.
Köztemetés
[...]
Közgyógyellátás
20.§ (1) Méltányossági alapon közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan
rászorult személy, akinek családjában
az 1 f´óre jutó havi jövedelem nem éri
el az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

kisebb összegének 160 %-át, egyedül
él´ó esetén 210 %-át, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át
meghaladja, és nem jogosult a Szt.
51.§ (1) és (2) bekezdés szerinti ellátásra.
[...]
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
21.§ A személyes gondoskodás keretébe
tartozó alapellátási formák közül az
önkormányzat:
— óvodás gyermekek napközbeni ellátását,
— gyermekjóléti szolgáltatást,
— a szociálisan rászorulók részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít.
Gyermekjóléti szolgálat
22.§ (1) A gyermekjóléti szolgáltatás az
1997.évi XXXI. törvény 39 - 40. §ában meghatározott feladatainak ellátását a Képvisel´ó-testület - a társult önkormányzatok által létrehozott Nagyoroszi székhely´ú Nyugat-Nógrád
Gyermekjóléti és Családsegít´ó Szolgálattal biztosítja.
[...]
Gyermekétkeztetés
23.§ (1) A gyermekétkeztetés megszervezésér´ól az önkormányzat a rendelkezésre álló konyhai kapacitás felhasználásával gondoskodik.
[...]
Szociális étkeztetés
24.§ (1) Az önkormányzat étkezést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik a napi egyszeri meleg
étkezést önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan,
vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani.
[...]
Házi segítségnyújtás
25.§ Házi segítségnyújtás keretében kell
gondoskodni a Szt. 63.§-ában meghatározottak szerint azokról a személyekr´ól, akik otthonukban önmaguk
ellátására saját er´ób´ól nem képesek, és
róluk nem gondoskodnak.
[...]
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
27.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Szt. és a Gyvt. valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelel´óen kell
alkalmazni.
(2) E rendelet 2015. március 1. napon lép
hatályba.
[...]
Heged´ús Ferenc Dr. Varga Tibor
polgármester
jegyz´ó
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Költségvetés
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testületének 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésér´ól. 1. számú melléklet: Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege (1000 forintban)
I.1.
I.2.
I.3.
I.
II.11
II.12
II.13
II.14
II.1
II.21
II.22
II.2
II.31
II.32
II.3
II.4
II.
III.1.
III.2.
III.
IV.11
IV.12.
IV.13
IV.1.
V.
VI.
A
I.1
I.2
I.3.
I.4
I.5.
B
I.
II.
C
I
II.
III

D
I.
II
III
IV
V
VI
VII.
A
II
1
2
3
B
I
II.
C
I
II.
D

Megnevezés
Közhatalmi bevételek
Kamat bevételek
Egyéb m´úködési bevételek
Intézmények m´úködési bevétele
Ipar´úzési adó
Építmény adó
Kommunális adó
Pótlékok
Helyi adók összesen
Személyi jöv.adó helyben maradó része
Normatív módon elosztott szja.
Szja összesen:
Gépjárm´ú adó
Talajterhelési díj
Átengedett adó összesen
Egyéb különféle bevételek
Önk. Sajátos bevétele összesen
Támogatás érték´ú m´úködési bevételek
M´úködési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülr´ól
M´úködési célú pénzeszköz átvétel össz.
Nomatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású állami hj.
Egyéb támogatás/kisebbség,bér /
Költségvetési támogatás összesen
Önkormányzati támogatás
El´óz´ó évi pénzmaradvány igénybevétel
M´úködési bevételek
Felhalmozási bevételek
Központi költségvetésb´ól kapott támogatás
Támogatásérték´ú fejlesztési bevételek
Államháztartáson kívülr´ól átvett pénzeszközök
Önkrományzati lakásért. Részletei
Felhalmozási költségvetés bevételei
Kapott kölcsönök
Visszatérülések
Kölcsönök összesen
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)
Betétek visszavonása
Pénzmaradvány
Kvi hiány küls´ó finanszírozására szolg. bev.
el´óz´ób´ól: m´úködési hiány
fejlesztési hiány
Finanszírozási célú pénzügyi m´úveletek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
M´úködési célú kiadások
Személyi jelleg´ú kiadások
Munkaadót terhel´ó járulékok
Dologi és egyéb kiadások
Szociális ellátások
Intézmény finanszirozás
Pénzeszköz átadás ÁH belül
Pénzeszköz átadás ÁH kív´úl
M´úködési célú kiadás összesen
Fejlesztési célú kiadások
Intézmények felhalmozási kiadása
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadás összesen
Kölcsönök nyújtása
Kölcsönök törlesztése
Kölcsönök
Tartalék
Tartalékok
Költségvetési Kiadások Összesen (A+B+C+D)
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Önkorm.

PH
120

Óvoda

Iskola

VMKK

26390
26390
249000
27000
9350
1500
286850

4800
4920

0

0

2419
2419

294970
93408

0

0

0

0
581

93408
114964

0

0

0

581

529732

0
54133
0
54133

0

79866
0
84786

0
0

0
38186
0
41186

18182
150
18332

0

0

0

0

0
548064

0
84786

0
54133

0
0

0
41186

201744
0

906
0

64

201744
749808

906
85692

64
54197

82561
18541
102351
40957
172185
1176
7028
424799

47150
12018
26524
0
0

37617
10230
6350

85692
0

54197

7820
300
8120

114964

379

0
0

379
41565
16661
4408
20496

0

41565

18589
0
18589

0
306420
0
306420
749808

0

0

0

0

0

0

0

0

0
85692

0
54197

0
0

0
41565

Int. össz
120
0
7219
7339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
581
0
581
0
0
0
0
172185
0
180105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180105
0
1349
0
0
0
1349
181454
101428
26656
53370
0
0
0
0
181454
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181454

Minössz. Megoszlás
120
0,01%
0
0,00%
33609
3,61%
33729
3,62%
249000
26,74%
27000
2,90%
9350
1,00%
1500
0,16%
286850
30,80%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
7820
0,84%
300
0,03%
8120
0,87%
0
0,00%
294970
0,00%
93989
10,09%
0
0,00%
93989
10,09%
114964
12,34%
0
0,00%
0
0,00%
114964
12,34%
172185
18,49%
0
0,00%
709837
76,22%
0
0
0
18182
1,95%
150
0,02%
18332
1,97%
0
0
0
0,00%
728169
78,19%
0
0,00%
203093
21,81%
0
0
0
203093
21,81%
931262
100,00%
183989
45197
155721
40957
172185
1176
7028
606253
0
18589
0
0
18589
0
0
0
306420
0
306420
931262

19,76%
4,85%
16,72%
4,40%
18,49%
0,13%
0,75%
65,10%
2,00%

2,00%

32,90%
32,90%
100,00%
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“Lényegi változást követel a szakma”
Beszélgetés Farkas Balázzsal, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft ügyvezet´ójével
(Részlet)
– A legutóbbi tisztújító, társulási ülésen példa nélküli a társaság történetében. Mit
minden eddiginél több, közel 80 polgár- várnak az új vezet´ói struktúrától?
– El´ódömet Gyenes Szilárdot felkérmester vett részt a tulajdonos önkormányzatok részér´ól. Minek tulajdonítja a meg- ték, hogy töltse be Gödöll´ó város alpolgármesteri posztját, részben emiatt vált
növekedett érdekl´ódést?
– A magam részér´ól csak érint´ólegesen szükségessé a fels´óvezetés átszervezése.
ismertem a társulási eseményeket, de az a Korábban két szakmai igazgató felelt a
véleményem, hogy a tisztújítás meghatá- teljes szervezet minden m´úszaki és gazdarozó aktus a társaság életében és jelent´ós sági feladatának ellátásáért. Az elmúlt
befolyással bír a jöv´ónket illet´óen. A fen- id´ószakban a hulladékgy´újtés-szállítás
tiek miatt természetesnek tartom a magas szervezeti egysége jelent´ósen megnöverészvételi arányt, látható azonban, hogy a kedett és nagyon szoros kapcsolatot kelrendszert kritizáló tagok nem mindegyike lett kialakítania az ügyfélszolgálattal, ezt
a két üzletágat ezért egy új vezet´ó hatásjelent meg a taggy´úlésen.
– Pedig minden ilyen ülés kiváló alka- körébe utaltuk. Ugyancsak nélkülözhetetlom, hogy a tulajdonosok elmondhassák len a stratégiai elemzés és kontrolling felaz észrevételeiket, kritikáikat. Van-e bár- adatok magas szint´ú végzése, valamint
milyen változás a szolgáltató iránt tá- ezek beépítése a vállalatirányítás informamasztott elvárásokban?
tikai rendszerébe, amely feladatot egy új
– Nem fogalmazódott meg az eddigi szakmai vezet´ó látja el. Összegezve az elelvárásoktól eltér´ó igény, azaz továbbra is mondottakat, 2014. november 21-t´ól 4
a magas színvonalon teljesített komplex szakmai vezet´ó látja el a fels´óvezet´ói felhulladékgazdálkodási közszolgáltatást vár- adatokat.
– Eddig sem volt titok, de most már kezdi
ják el a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft-t´ól.
– Igazgatóváltás és számos poszton a nyilvánosság szélesebb tereit is betölteni
fels´óvezet´ó-váltás is történt, ami szintén az a - sajnos egyáltalán nem friss - hír, hogy

Klubnap a nyugdíjasoknál
Városunk nyugdíjas klubjai február
utolsó csütörtökén tartották klubnapjukat. El´óbb 16 órától a Rétsági Egészségügyi Központ Egészségfejleszt´ó irodája (EFI) tartott ingyenes egészségügyi sz´úr´óvizsgálatot az önkéntes
résztvev´óknek.
A program 10 -féle vizsgálatból tev´ódött
össze. Az eredmények ismeretében további
vizsgálatok végrehajtására is tettek javaslatokat. Az érdekl´ód´ók száma kb. 25-30 f´ó volt.
17 órától szintén a m´úvel´ódési otthonban Dudás György Úr a Kormányhivatal
Járási Hivatalának vezet´óje tartott fórumot “A járási hivatalok m´úködésér´ól”.

Rövid történeti áttekintés után elmondta, hogy mik tartoznak a járási hivatal intézményeihez, így: * Munkaügyi Kirendeltség * Gyámhivatal * Földhivatal *
Okmányiroda * Járási Hivatal egyéb egységei. Konkrétan is említést tett arról,
hogy milyen ügyeket intézhetünk náluk.
Fontos része volt a tájékoztatónak amikor
említést tett arról is, hogy márciusban milyen szabályok változnak: a szociális törvényben megfogalmazott egyes segélyezési formák a Polgármesteri Hivataltól a
Járási Hivatalhoz kerülnek át. (Err´ól
egyébként itt a Hangadóban részletesebb
tájékoztatást is kaphatunk). Az érdekes és

a Zöld Híd is komoly anyagi nehézségekkel küzd. Van-e túlélési stratégia illetve
érzékelnek-e ebb´ól bármit az ügyfelek?
Anyagi nehézségeinket a rezsidíj
csökkentés és az új adók okozzák, azaz
kevesebb lett a bevételünk és n´óttek a kiadásaink, a nonprofit m´úködés ezt nem
tudja elviselni. A veszteségeinket az eszközeink jöv´óbeni pótlására elkülönített
tartalékból fedezzük, ezzel azonban jelent´ósen veszélyeztetjük a Zöld Híd Projekt
f´ó célkit´úzését,rendszer hosszú távú, stabil, tervezett fenntartását.
– Lehet-e nyereségesen, de legalábbis
nullszaldósan m´úködtetni egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatót? Kell-e nyereségesen m´úködtetni?
– A 2014. évben már bizonyítottuk,
hogy üzleti tervünknek megfelel´óen, nonprofit módon tudtunk gazdálkodni. Nálunk az a nyereség, hogy az üzleti tervünkben el´óírt és indokolt összegeket különítünk el a jöv´óbeni fejlesztésekre és
környezetvédelmi feladatainkra. A környezetgazdálkodási rendszerünk ett´ól lenne hosszútávon önfenntartó. Ezt az elméleti nyereségünket vette el a szakigazgatás, amivel közvetlenül a társaságunk létét, közvetetten a környezet védelmét veszélyezteti.
kimerít´ó tájékoztató után a hivatalvezet´ó
Úr válaszolt a felmerült kérdésekre.
Egyébként a fórummal egy id´óben ért véget az egészségügyi sz´úrés.
Tájékoztatás hangzott el arról is március
25-én “A nyugellátásról” a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Nyugdíjigazgatási Igazgatóság el´óadója tart tájékoztatást - nemcsak
nyugdíjasok megjelenését várjuk!
Április 21-én pedig a “Betegjogokról”
kapunk tájékoztatást szakembert´ól. Természetesen el´ótte tovább folytatódik az
egészségsz´úrés is. A vezet´óség nevében a
rendezvényeinkre minden érdekl´ód´ót szeretettel várunk!
Kotroczó Balázs
Rétsági Városi Nyugdíjas Klub Elnöke
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“Most szép lenni katonának...”?
(Részlet)
A médiában több helyen elhangzott már,
hogy július 1-t´ól a honvédelmi tárca jelent´ós illetményemelést tervez, ami része
az új honvédségi életpályamodellnek. A
katonai vezetés céljai egyértelm´úek: elérni, hogy a katonai pálya vonzó lehet´óség
legyen az állást keres´ók körében.
A Magyar Honvédségben a rendszerváltást követ´óen gyökeres változások
következtek be, amelyek az utolsó sorkatona leszerelésével teljesedtek ki. Több
mint tíz éve hazánkban professzionális
hader´ó m´úködik, a katonaság a fiatal n´ók
és férfiak válogatott csoportjává vált, ahol
kizárólag a legjobbak, a legtehetségesebbek, a legelkötelezettebbek szolgálnak.
Az elmúlt id´ószakban a honvédségnél
nem volt bérfejlesztés, így nagyon komoly lemaradások keletkeztek a munkaer´ópiac többi szerepl´ójével szemben. Ez
változik most meg, hiszen július 1-jén új
bérezési és el´ómeneteli rendszer lép hatályba. Ekkor átlagosan 30 százalékos
béremelés valósul meg, amelyet 2019. január 1-jéig évi 5-5 százalékos növekedés
követ majd. Összesen tehát átlagosan 50
százalékos illetményemelés várható,
amelynek révén minden katona jövedelme
n´óni fog. Dr. Benk´ó Tibor vezérezredes, a
Honvéd Vezérkar f´ónöke szerint az illetményfejlesztéssel meg lehet célozni azokat a fiatalokat, akikkel feltölthet´ó a több
ezer f´ós létszámhiány.
A katonaság megbízható és vonzó
munkalehet´óséget kínál, f´óképp a járandóságok stabilitása és az extra jövedelemmel járó külszolgálat lehet´ósége miatt.
A nyártól életbe lép´ó pozitív változásoknak köszönhet´óen pedig már az is elmondható, hogy a nettó alapbére a kezd´ó,
akár 8 általános iskolai végzettséggel rendelkez´ó katonának sem lesz kevesebb,
mint nettó 100 ezer forint. A sereg ezen
felül munkába járási támogatást, ingyenes
szállást is biztosít a bejáróknak, továbbá
egyéb béren kívüli juttatást is ad mindenkinek, amely összege havonta legalább
nettó 10.000 forint.
“A sereg az idei évben is több száz
munkavállaló jelentkezését várja szerz´ódéses katonai szolgálatra” - tájékoztatta
lapunkat Szép Tamás százados, az MH
Hadkiegészít´ó és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság 3. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda irodavezet´óje. “Els´ósorban tüzér, harckocsi irányzó, lövész,
felderít´ó, díszelg´ó, illetve - ”C" kategóriás
gépjárm´úvezet´ói engedély megléte esetén
- gép- és harcjárm´ú-vezet´ói munkakörök
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tölthet´ók be, de a legbátrabbak akár ejt´óerny´ós vagy búvár beosztásokba is beadhatják pályázatukat. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, magyar állampolgárság megléte, belföldi lakóhellyel való
rendelkezés, legalább 8 általános iskolai

végzettség és büntetlen el´óélet. A hivatásos és szerz´ódéses katonák utánpótlása ma
már csak toborzás útján történik, ezért az
érdekl´ód´ók Salgótarjánban a Bartók Béla út 10. alatt lév´ó toborzó irodában tájékozódhatnak a betölthet´ó álláslehet´óségekr´ól."
Rétságon a toborzás a m´úvel´ódési
központban lesz, 2015. március 24-én,
9.00 órakor.

“Angyalb´órben minden kicsit más...”
– Toborzó –
A fenti dalrészlet sok embernek ismer´ósen csenghet, hiszen a magyar televíziózás történetének egyik legkedveltebb
sorozata volt a sorkatonai szolgálatukat
tölt´ó fiatalok kalandjait bemutató alkotás. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy tíz évvel az utolsó sorkatona
leszerelését követ´óen is bárki kipróbálhatja magát a Magyar Honvédség kötelékében.
Az iskolában rendszeres “vendégek” a
Magyar Honvédség Hadkiegészít´ó és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3.
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
munkatársai. Jelenlétük nem meglep´ó, a
honvédség mára a munkaer´ópiac jelent´ós
tényez´ójévé lépett el´ó, hiszen a sereg
rendkívül széles körben kínál munkalehet´óséget az ország egész területén. Emellett
létezik egy olyan szolgálati forma is,
amely kiváló lehet´óséget nyújt a civil embereknek arra, hogy kipróbálhassák az
egyenruhások világát. Ez pedig nem más,
mint az önkéntes m´úveleti tartalékos rendszer, amely egyre népszer´úbb a fiatalok
körében.
Szép Tamás századost, az iroda vezet´ójét kértük meg arra, hogy beszéljen nekünk az önkéntes tartalékos rendszerr´ól.
“Amit nagyon fontos kiemelni, hogy
az önkéntes tartalékos rendszer nyitott,
bárki jelentkezhet, aki egyrészt szeretne
részt venni a honvédelmi feladatok végrehajtásában, másrészt kedvet érez ahhoz,
hogy kipróbálja magát egy civil ember
számára ma már nem annyira ismert világban. A m´úveleti tartalékosok civil
munkájuk, illetve iskolai kötelezettségeik
ellátása mellett önként vállalják, hogy a
Magyar Honvédség rendelkezésére állnak
és a behívást követ´óen tényleges katonai
szolgálatot teljesítenek, amelyért természetesen megfelel´ó anyagi juttatást kapnak. Az önkéntes m´úveleti tartalékosok a
Magyar Honvédség valamennyi feladatába bevonhatók, a törvényi szabályozás háromévente hat hónap szolgálatot tesz lehet´óvé. A tanulói jogviszonnyal rendelke-

z´ók részére a kiképzéseket és a katonai
szolgálatot a nyári hónapokra tervezzük.”
Azok az önkéntes m´úveleti tartalékosok, akik nem rendelkeznek katonai
múlttal, a tényleges katonai szolgálatukat
megel´óz´óen alapkiképzést kell teljesíteniük. Ez els´ó hallásra talán kicsit ijeszt´ónek
t´únhet, de a százados szerint pont ez az
egyik olyan érv, ami vonzóvá teszi a tartalékos rendszert.
“A katonai el´óképzettséggel nem rendelkez´ók a szerz´ódéskötésüket követ´óen
egy 25 napos alapkiképzésen vesznek
részt Szentendrén, amely általában július
közepét´ól augusztus elejéig tart. A rendszer népszer´úségét mutatja, hogy a tavalyi
és az azt megel´óz´ó évben is száz fölött
volt a kiképzend´ó hölgyek és urak létszáma. A kiképzésen a rövid elméleti ismeretek elsajátítását követ´óen rengeteg élvezetes, ugyanakkor hasznos gyakorlati dolgot
tanulnak meg a részvev´ók. Azok, akik már
részt vettek ezen az elmúlt években,
egyöntet´úen azon a véleményen voltak,
hogy az ott megszerezett élmények és tapasztalatok sehol máshol nem élhet´ók
meg. Gondolok itt például a l´ókiképzésekre, a kézigránátdobásra, a harcászati- és a
robbantás foglalkozásokra, a túlélési ismeretek elsajátítására, illetve már maga az
egyenruha viselése is egy olyan érzés, ami
egy civil ember számára nem hétköznapi.”
Aki szeretne csatlakozni a tartalékos
rendszerhez, Salgótarjánban a Bartók Béla út 10. alatt található toborzó irodában
teheti ezt meg, ahol részletes tájékoztatást
kaphat a jelentkezés feltételeir´ól, illetve a
felvétel menetér´ól egyaránt.
A Salgótarjánii Toborzó Iroda elérhet´ósége:
Cím: 3100 Salgótarján Bartók Béla út
10. Telefon: 32/416-622; 30/815-0074 Email: nograd.toborzo@regiment.hu Ügyfélfogadási id´ó: Hétf´ó: 08:00-12:00,
13:00-18:00 Kedd: 08:00-12:00. Szerda:
Zárva Csütörtök: 08:00-12:00, 13:0015:30. Péntek:08:00-12:00
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“Beöltözünk maskarába, úgy megyünk
a jelmezbálba”
Farsang havában az óvoda dolgozói és
a gyerekek nagyon lelkesen készül´ódtek
a jeles esemény megszervezésére. Hiszen a bálozás nem csak magát a zenés
jelmezes felvonulást jelenti, hanem az
ezt megel´óz´ó el´ókészít´ó örömteli eseményeket is.
Minden csoport feldíszítette a termét,
az el´ószobát. A gyerekek színes, vidám
munkáit ilyenkor még nagyobb örömmel
mutatjuk meg a beérkez´ó vendégeknek,
hiszen ezek a rajzok és álarcok mindenkinek mosolyt csalnak az arcára. A bál el´ótt
már hetekkel azt tervezgették a gyerekek,
milyen jelmezt sikerül otthon anya és a
nagymama segítségével megvarrni, vagy
megvásárolni. A feln´óttek sem maradhatnak ki a maskarázásból, így a nagyobb gyerekek azt találgatták vajon mi lesz az idén
az óvó nénik és dadusok jelmeze. Sajnos az
influenza egy kicsit beleszólt a terveinkbe,
de a mulatság nem maradhatott el, és a gyerekek öröme határtalan volt.
Húshagyó kedden reggelt´ól folyamatosan érkeztek a gyerekek és azonnal magukra öltötték jelmezeiket. Minden társukat megdicsérték, és persze a kellékeket
cserélgették is, mert mindent ki akartak
próbálni. Idén is sokféle jelmez volt, a

pókembert´ól a legkülönfélébb állatokon át
a hercegn´ókig és még Aranyhajat is láthattuk. A gyerekek szülei és a nagymamák
sok finom süteménnyel járultak hozzá,
hogy a bál még édesebb legyen. Tízórai
után Simon Katalin és társa Ladányi Ferenc fergeteges táncházat tartott a jelmezes felvonulóknak, ahol nem csak közös
tánc és játék volt, de a népi fúvós hangszerekkel is megismerkedhettek a kicsik.
Kellemesen elfáradva és jó hangulatban
vonultak vissza a csoportok saját termükbe egy kis frissít´óre. Farsangi fánkkal és
házi szörppel felfrissülve ott folytatódott
a mulatság. A feln´óttek vidám játékokat
szerveztek ahol megmutathatták ügyességüket, gyorsaságukat, és a csoport összetartozását is. Már a kicsik is nagyon élvezték a játékokat: pattogatott kukorica és
csoki ev´ó verseny, székfoglaló tánc, tojászszállítás, sepr´útánc.
Halász Enik´ót kértük meg, hogy örökítse meg számunkra – és azoknak akik nem
lehettek jelen –, az örömteli pillanatokat, a
sok mosolygó, kacagó gyermeket. Remek
fotók készültek, a képeknek sikerült visszaadniuk a gyerekek önfeledt vidámságát, az
átváltozás örömének pillanatait.
Geletei Lívia
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Rétsági kalauz

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban

Programajánló
Március 4. szerda, 14.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Gyermekszínházi el´óadás:
Nektár Színpad: Jégkirályn´ó
Belép´ódíj: 600 Ft
Március 4. szerda, 16.30 órától
a m´úvel´ódési központ nagytermében
a Starlight Dance Company
hip hop és popping dance csoportjainak els´ó összejövetele. Beiratkozás
szerdánként 16.30-tól 18.30 óráig a
m´úvel´ódési központban. Minden táncolni, mozogni vágyót szeretettel várnak!
Március 15. vasárnap
Városi megemlékezés
Nemzeti Ünnepünk alkalmából
15.00 órától a Pet´ófi utca elején Pet´ófi
Sándor: Nemzeti dal c. költeményének
közös szavalása Közrem´úködik: Varga
Dávid
15.30 órától a m´úvel´ódési központ
színháztermében
Városi ünnepség Köszönt´ót mond:
Heged´ús Ferenc Rétság város polgármestere. Közrem´úködnek: a rétsági általános iskola tanulói, Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes, Majer Szilvia,
Pekáryné Mindszenti Csilla, Sass István, Szájbely Zsolt
Március 20. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében és aulájában
Óvodai jótékonysági gála
a m´úsorban fellépnek: az óvodás csoportok, óvoda dolgozói, Rétsági Vöröskeresztes Csoport, ´Ószirózsa Tánccsoport, Simon Katalin népdalénekes,
Csillagvirág Néptánccsoport, Takács
Pamela (heged´ú), Rétsági Fiatalok
Rétságért Egyesület. A rendezvény
védnöke: Heged´ús Ferenc polgármester. Támogatói jegy: 500 Ft
Március 21. szombat, 16.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Hunyadi Nyugállományúak klubja
Tavaszköszönt´ó n´ónapi rendezvénye
Március 23. hétf´ó a m´úvel´ódési központ aulájában
a Víz Világnapja alkalmából
El´ótéri fotókiállítás
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Március 26. csütörtök, 16.30 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában
Húsvétváró kézm´úveskedés
Március 25. szerda
a m´úvel´ódési központban
Nyugdíjas klubnap
Minden érdekl´ód´ót szeretettel várnak!
16.00 órától: Egészségügyi sz´úrés
17.00 órától: El´óadás. Téma: Szociális
helyzet és nyugdíj

El´ózetes
Április 10. péntek, 19.00 órától
a m´úvel´ódési központ aulájában és
színháztermében
A népzenét´ól a világzenéig
címmel tart koncertet Escargoz világzenei és a Tatros népzenei együttes
A komplex program keretében: hangszerbemutató, koncert, táncház
Belép´ó: 1.200 Ft, gyermekeknek 600
Ft (Jegyek márc. 24-t´ól kaphatók a
m´úvel´ódési központban)
Április 11. szombat, 15.00 órától
a könyvtár olvasó részlegében
A Költészet Napja
Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása
Április 21. kedd
a m´úvel´ódési központban
“Nyugdíjas klubnap”
16.00 órától: Egészségügyi sz´úrés
18.00 órától: El´óadás. Téma: Betegjog
Április 22. szerda, 17.30 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Kerepl´ós népdalénekl´ó verseny
Április 23. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ kiállító termében ill. az aulában
a Föld Napja alkalmából
Lengyel László el´óadása és fotókiállítása
Április 24. péntek
a m´úvel´ódési központ színháztermében
az általános iskola jótékonysági gálája
Április 27. hétf´ó
a m´úvel´ódési központ kerámia m´úhelyében
Anyák napi kézm´úveskedés
Április 28. kedd, 18.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
Lakossági fórum

Hétf´ó:
Parképít´ó tanfolyam Munkaügyi központ
által támogatott hallgatók részére Hétf´ót´ól péntekig minden nap 14.00 órától 17.00 óráig
Kedd:
Zubaidah Hastánccsoport Minden kedden
éscsütörtökön 18.00 órától Vezeti:
Sz´óke Johanna
Szerda:
High Voltage Crew (Popping/Dubstep)
Minden szerdán 16.30 órától Vezeti:
Szeri György
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport Minden csütörtökön, 14.00 órától
T´úzzománc Kör Minden csütörtökön
16.30 órától Vezeti: F. Nógrádi Ildikó
Zubaidah Hastánccsoport Minden kedden
és csütörtökön 18.00 órától Vezeti:
Sz´óke Johanna
Péntek:
Zúgófa Néptánc Együttes Minden pénteken 19.00 órától Vezeti: Simon Katalin

Nyitva tartás
Könyvtár:
Hétf´ó:
11.00-16.00
Kedd-péntek
9.00-18.00
Szombat:
13.00-17.00
M´úvel´ódési Központ:
Hétf´ó-csütörtök:
08.00-20.00
Péntek:
08.00-21.00
Szombat:
17.00-21.00
Rendezvények esetén ett´ól eltér´ó id´ópontban.

Fénymásolási lehet´óség
A Városi M´úvel´ódési
Központban, a Könyvtárban
A/4, A/3 méretben, 50%–200%-ig
kicsinyítéssel, nagyítással.
A/4-as oldal 30 Ft (ÁFA-val)
A/3-as oldal 60 Ft (ÁFA-val)

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ megszépült aulája
bérbe vehet´ó céges programokra, lakodalmak, családi és egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a vendéglátásban, dekorációs munkákban segítséget nyújtunk.
Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350-785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.
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Farsang a Rétsági Általános Iskolában

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal. M´úsoraink:
RTV m´úsora március - április
Március 27. péntek
15:55 Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testületi ülésr´ól
Március 31. kedd
18:00 Híradó
18:45 Hoppedré Professzor 5. és 6.
rész
Ismétlések:
Március 31. 21:00
Április 1.- 3. 18:00 és 21:00
Április 4. - 5. 10:00
Április 7. kedd 18:00
A 2005. áprilisi híradónk újra vetítése
Ismétlés:
Április 7. 21:00
Április 8. - 10. 18:00 és 21:00
Április 11. - 12. 10:00
Április 14. kedd 18:00
Kistérségi Krónika
Ismétlés:
Április 14. 21:00
Április 15. - 16. 18:00 és 21:00
Április 18. - 19. 10:00 és 16:00
Április 17. péntek 15:55
Él´ó közvetítés a képvisel´ó-testületi
ülésr´ól
Április 27. hétf´ó 18:00
Híradó
18:30 Hoppedré Professzor 7. és 8.
rész
Ismétlések:
Április 27. 21:00
Április 29.- Május 1.. 18:00 és 21:00
Május 2. - 3. 10:00
Április 28. kedd 17:55
Él´ó közvetítés a lakossági fórumról

2015. február 13-án tartotta a Rétsági Általános Iskola farsangi bálját a M´úvel´ódési Központban, a helyszín biztosítását
ezúttal is szeretném megköszönni. A nevel´ók a tanulókkal együtt el´ózetesen szépen feldíszítették az aulát (így a dekorációkból még a vöröskeresztes bálra is maradt), a szül´ói szervezet pedig szponzorokat keresett a büfé megvalósításához, illetve a tombola ajándékokra. Több év után
az alsó és fels´ó tagozat együtt ünnepelt,
így lehet´óvé vált, hogy mind az egyéni,
mind a csoportos jelmezesek is felvonulhassanak a színpadra, és közösen örüljünk
a szép, ötletes egyéni alsós öltözeteknek,
majd pedig a “kicsik” is lássák a fels´ósök
m´úsorszámait, és táncoljanak az ezt követ´ó discóban. Igaz, az öltözködés nagy

szervezést igényelt, de sikerült megoldani. A tornaterem azért sem lett volna jó
megoldás, mert a folyosó és az öltöz´ók
állapota a lapos tet´ó beázása miatt rontotta
volna az egységes képet. Remélhet´óleg a
nyár folyamán sikerül a KLIK és az Önkormányzat összefogásával ezt a felújítást
is megvalósítani.
A 17-22 óráig tartó farsangi kavalkád
jól sikerült, akik ott voltak, jól érezték magukat annak ellenére, hogy kevesebb volt
a bevétel, mintha külön szerveztük volna,
de célunk az volt, hogy az iskola és az itt
tanuló diákok egységét bemutassuk,
együtt legyünk és szórakozzunk a szül´ókkel karöltve.
Borosné Gellai Katalin
intézményvezet´ó
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Felhívás a Palóc Világtalálkozóra
Két esztendeje indult útjára a kezdeményezés, hogy évente egyszer gy´úljenek
össze a világban szétszóródott palócok, és
közösen ünnepeljék meg a népcsoporthoz
való tartozásukat. Idén augusztus hetedikét´ól három napon keresztül Bátonyterenyére invitálják a résztvev´óket.

NMH- Információ. Azt mindenki tudja, hogy sz´úkebb hazánkat, ezt a nógrádi
kis ékszerdobozt, Palócföldnek is nevezik. Ám a térség határa nem áll meg a
megyehatáron, s´ót, a Palócország F´óvárosaként számon tartott Balassagyarmat épp
e vidék szélén található. Hisz élnek palócok az Ipolyon túli Felvidéken, a Mátra
bércei által árnyékolt kis hegyi falvakban,
Parádon és környékén, s´ót, a messzi délvidékre, a ma Szerbiában lév´ó Bácskába
is kirajzottak: Bácskertes (Kupuszina) lakossága ma is ´órzi ´óseik hagyományát, mi
több, varázslatos népviseleteikbe öltözve
rendszeresen részt vesznek a balassagyarmati, Szent Anna napi Palócbúcsún. Nem
beszélve azokról, akik a történelem különböz´ó viharaiban, a múlt század vérzivataros sodrásában kerültek ezer és ezer kilo-

méterrel távolabb a szül´óföldükt´ól.
Nem vitás tehát, hogy a Palócok Világtalálkozója valóban közös kalap alá terelheti és tereli is a földkerekség palócságát. Ahhoz, pedig, hogy minél szélesebb
körben képviseltethesse magát e tájegység
sokszín´ú népviseletes és egyéb hagyományápoló kultúrája, a szervez´ók nevében Berze Marianna felhívást
tett közzé a facebook-on. Ennek
lényege, hogy március 31-ig várják és fogadják palóc tánccsoportok, népdalénekesek, vegyes kórusok, énekkarok, egyéni fellép´ók
jelentkezését, akik szeretnék el´óadásukkal emelni a harmadik Palóc
Világtalálkozó színvonalát. E-mail levélben kérnek egy bemutatkozó levelet, ami majd a m´úsorfolyam bemondóinak nyújt segítséget a színpadon, valamint egy rövid ismertetést a fellépés részleteir´ól (hányan jönnek, milyen igényeik vannak, kérnek-e parkolási lehet´óséget, esetleg szállást, netán zenekar biztosítását). A szervez´ók hozzáteszik, szeretnék, ha minden él´ó és m´úköd´ó, hagyomány´órz´ó palóc közösség értesülne err´ól
a lehet´óségr´ól, és a felhívás nyomán az ´ó
közrem´úködésükkel színesebbé tehet´ó az
augusztusi programsorozat, amelynek
egyébként Bátonyterenyén a GyürkySolymossy kastély parkja ad otthont.
A jelentkezéseket a palocvilagtalalkozo@gmail.com e-mail címre várják a rendez´ók, március 31-ig. De további információkat is kaphat bárki a rendezvényr´ól,
ha megcsörgeti a 30/6987703-as, vagy a
30/3380802-es telefonszámot, illetve rákattint a palocvilagtalalkozo.hupont.hu
weboldalra.
Heged´ús Henrik

Legyen a munkatársunk!
Tisztelt Olvasóink!
Újságunkat színesítend´ó azt szeretnénk, ha minél többen vállalkoznának
arra, hogy kisebb-nagyobb írásaikkal jelentkeznének a Hangadó hasábjain. A
szerkesztés során egyetlen rendez´óelvet
tartunk fontosnak magunk számára, még-

pedig azt, hogy az írások Rétságról szóljanak, az itt él´ók számára íródjanak. Tájékoztatásul közöljük: lapzárta minden
hónap 20-án. Ha tehát kedvet érez arra,
hogy egy-egy téma megírásával gazdagítsa a Hangadó számait, ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!

Eboltás
Ebek összevezetéses veszettség elleni
kötelez´ó oltása!
Az oltás ideje: 2015.04.11. 9 órától 11
óráig. A pótoltás ideje: 2015.05.09. 9 órától 10 óráig. Helyszín: Zrínyi utcai kisparkoló. Minden eb oltása 3 hónapos kortól
kötelez´ó veszettség ellen!
A véd´óoltás díja: 3500 Ft , amely tartalmazza a féreghajtó tabletták árát is.
Szükség esetén a 164/2008 FVM rendeletnek megfelel´ó új típusú oltási könyv ára
500 Ft, mikrochip 3.500 Ft.
Kérhet´ó e napon a tartási helyen történ´ó eboltás is 500 Ft felár ellenében a következ´ó telefonszámon: 06-20 915 1207
Dr. Görgey János állatorvos

Kéményellen´órzés
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2012. évi
XC. törvényben meghatározott kötelez´ó kéménysepr´ó-ipari közszolgáltatást a megye
közigazgatási területén belül a Magyar Kémény Kft. látja el.
A törvény szerint a meghatározott kéménysepr´ó-ipari közszolgáltatást a tulajdonos köteles igénybe venni.
Rétság településen 2015.03.05 2015.04.30. id´ópontban kerül sor az ellen´órzésre.
Kérjük, hogy a megjelölt id´ópontban a
fényképes igazolvánnyal rendelkez´ó kéménysepr´óket az ingatlanba beengedni
szíveskedjenek a helytelen kéményüzemeltetésb´ól következ´ó balesetek megel´ózése érdekében. Fogadják bizalommal kéménysepr´óinket!
Pongrácz Zsolt 06 70 698 8752

Green Druck Nyomdaipari BT.
Vállaljuk: szórólapok, nyomtatványok,
öntapadós címkék, kartondobozok,
matricák készítését. Egy- és
többszínnyomás, stancolás, ritzelés.
Gyors, pontos, megbízható, min´óségi
munkavégzés, korrekt árakon!
Cím: Rétság Táncsics utca 16.
Telefon: (35)351-155, (30)9-607-683

Hangadó – Rétság város lapja. Megjelenik havonta, 1250 példányban. A lap díjtalan.
Kiadja a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár 2651 Rétság, Rákóczi út 26. Telefon 35/350-785
Felel´ós kiadó: Varga Nándorné igazgatóhelyettes.
Felel´ós szerkeszt´ó: Varga Nándorné
Nem kért kéziratokat nem ´órzünk meg és nem küldünk vissza! Programajánlóban a m´úsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
A lap levélcíme: 2651 Rétság, Pf.: 24. Készült Rétságon a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. nyomdájában.
Felel´ós vezet´ó: Pál György. Lapterv és tipográfia Girasek Károly munkája. ISSN 1216–2914.
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