RÉTSÁG VÁROS LAPJA

XXVI. ÉVFOLYAM 7. (összevont) SZÁM

1956-os megemlékezés Rétságon
Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi
magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákok
békés tüntetésével kezd´ódött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkel´ók ellenállásának felmorzsolásával fejez´ódött be november 10-én.
Rétságon az ünnepélyes megemlékezésre a Városi M´úvel´ódési Központ és
Könyvtár színháztermében került sor. A
Himnusz eléneklése után Heged´ús Ferenc
polgármester mondta el ünnepi beszédét.
A Sziget Színház m´úvészei - Békefi Viktória és L´órincz Andrea jól és kevésbé jól

ismert hazafias versekb´ól és dalokból tartott egy nívós el´óadást. Háttérben a színház két táncosa színesítette, tette még színvonalasabbá a m´úsort.
Természetesen az ünnepségr´ól nem hiányozhattak a rétsági táncosok sem, akik
egy újszer´ú, erre az alkalomra koreografált
m´úsorral léptek a közönség elé. Külön érdekes színfoltja volt a m´úsoruknak, amikor a vendégnek hívott Keresztes Nagy
Árpád kobzos énekmondó, Ladányi Ferenc népzenész és Simon Katalin népdalénekes közös m´úsort adtak el´ó. A hangulata a m´úsoruknak valóban felemel´ó, szívet melenget´ó volt. Mindenki az összetartozás érzésével ment haza a Szózat eléneklése után.
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11. oldal

Válogatás ez elmúlt
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Városházi tudósítások
Szeptember 9-én
Soronkívüli testületi ülésre került sor,
amikor a napirendi pontok elfogadása
után elkezd´ódött a tanácskozás.
Els´ó napirendként a m´úszaki ellen´óri feladatokra érkezett árajánlat elfogadását,
szerz´ódés jóváhagyását tárgyalta a képvisel´ó-testület. Az el´óz´ó ülések alkalmából tárgyalták a város 2015. évi karbantartási tervét. A végrehajtás során
elkülönítésre kerültek az engedélyköteles és nem építési engedélyköteles munkák. Jelenleg a nem építési engedélyköteles munkák közbeszerzési eljárása folyik. A munkák ellen´órzésére m´úszaki ellen´ór bevonása szükséges. Ezen feladatok ellátására ajánlatot kért a képvisel´ó-testület a KOVATERV Kft. ügyvezet´ójét´ól, aki megtette árajánlatát, illetve mellékelt egy
szerz´ódés tervezetet is. A képvisel´ótestület az árajánlatot elfogadta, és felhatalmazta Heged´ús Ferenc polgármestert, hogy a szerz´ódést aláírja.
Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása kapcsán a város közterületeinek
és épületeinek karbantartásáról van
szó, amelyek több ütemben valósulnak
meg. A munkák között vannak építési
engedélyhez kötött feladatok, valamint
nem építési engedélyköteles feladatok
is. Az el´ókészítés a tervezetthez képest
csúszott, a munkákra így két közbeszerzés kerül kiírásra. Jelenleg a nem
építési engedélyköteles munkák közbeszerzési dokumentációját kell megtárgyalni. Beérkezett egy ajánlati dokumentáció, a PVB Bizottság ülésén
részt vett Márkus Pál közbeszerzési
szakért´ó is, aki a feltett kérdésekre választ adott, a javítások, módosítások,
kisebb kiegészítések átvezetésre kerültek. Változás a szerz´ódés id´ótartama,
és a teljesítés határideje között történt,
amelyet 2016. január 30-ára módosítottak. A dokumentációban is történt
néhány apró pontosítás, az ajánlattételi
felhívást és az ajánlati dokumentációt
jóváhagyja a testület és felkéri a közbeszerzést lebonyolító vállalkozás képvisel´ójét a közbeszerzési felhívás közzétételére.
Tavalyi évhez hasonlóan a belügyminiszter felhívása alapján idén is lehet´óség adódik szociális tüzel´óanyag támogatás igénylésére, melyre az idén 212
m3 keménylombos t´úzifa támogatását
kérné a képvisel´ó-testület.
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Az augusztusi ülés egyik napirendi
Szeptember 25-én
pontja volt a Rétsági Rend´órkapitány
úr kérelme, 3 db számítógép beszerzé- a képvisel´ó-testületi ülésen
Az els´ó napirendi pont a szociális elláse tárgyában. A kérelmet a testület tátások rendjér´ól szóló önkormányzati
mogatta, a támogatási szerz´ódés aláírárendelet felülvizsgálata volt. A rendesára felhatalmazták Heged´ús Ferenc
letben található több hiba és pontatlanpolgármestert.
ság miatt a képvisel´ók ezt nem fogadA közösségi autóbusz ügyében több
ták el, további javításra visszaadták.
dolog még nem tisztázott, a szükséges
A közterületek használatáról és a haszkarbantartási feladatokat a képvisel´ónálat rendjér´ól szóló rendelettervezetet
testület megismerte, a busz éra képvisel´ó-testület elfogadta. A várostékesítéséhez szükséges tulajházi tudósítások rovat után olvasható a
donosi döntéseket a már megrendelet kivonata.
kötött szerz´ódések módosítását
A beszámolót a 2015. évi költségvetés
követ´óen hozza majd meg.
I. félévi teljesítésér´ól a képvisel´ó-tes2015. szeptember 12-én a Zrítület alaposan megtárgyalta. Az önkornyi utcai parkolóban elektronimányzati alapfeladatok ellátása, az inkai hulladék lakossági átvételére került
tézmények m´úködtetése, az önkorsor. Ez tavaly is lebonyolításra került.
mányzat pénzügyi egyensúlya, az els´ó
A Fe-Group Invest Zrt-vel elektronikai
félévben biztosított volt. A 2015. évi
hulladékok átvételér´ól kötend´ó szerz´óköltségvetési rendeletben megfogaldés tervezetet a képvisel´ó-testület jómazott kiemelt feladatok végrehajtása
váhagyta.
jelent´ós részben megkezd´ódött. A képAz augusztusi ülésen tárgyalásra került
visel´ó-testület a kiadások ésszer´ú fela Zöld Híd Kft-vel kötend´ó szerz´ódés,
használása mellett célul t´úzte ki a termelyet átdolgozásra visszaadott a képvezett bevételek maradéktalan beszevisel´ó-testület. A problémákat elhárídését, a kintlév´óségek csökkentését is.
tották, a komplex hulladékgazdálkoA tájékoztató elfogadásra került.
dásra a szerz´ódés-tervezet pontosításra
Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet´ó
került, így ezt a képvisel´ó-testület elfobeszámolt az óvodában m´úköd´ó szakgadta.
mai munkaközösség munkájáról, terHeged´ús Ferenc polgármester szóban
veikr´ól, tevékenységükr´ól, a tehetségel´óterjesztette, hogy bizottsági tagnak
gondozás 2015/2016 évi programjáról.
Gál Gábort javasolja. Az el´óterjesztést a
A képvisel´ók a beszámolót elfogadták.
képvisel´ó-testület nem fogadta el.
Az önkormányzat számára igen fontos,
hogy a kintlév´óségek behajtásra kerülSzeptember 16.
jenek, hiszen ezek képezik a kiadások
fedezetét nagy részben. A beszámolóSoronkívüli testületi ülésre került sor.
ból kiderült, hogy az építmény, a komEls´ó napirendi pontként a képvisel´ómunális, és a gépjárm´úadóban a hátratestület a II. számú háziorvosi szolgálat
lék csökkent, a talajterhelési díjban, ilorvonának, Dr. Katona Ern´ónek a beletve az ipar´úzési adóban pedig n´ótt. A
adványát tárgyalta, melyben a doktor
hivatal elvégezte a talajterhelési díj beteljes mértékben vállalkozásban kívánvallás ellen´órzését, az elmúlt öt év beja m´úködtetni ezt a szolgálatot. Az ervallásaival kapcsolatban. 42 adózónál
r´ól készült Feladat-ellátási szerz´ódést a
117 db bevallás hiányzott. Ennek pótképvisel´ó-testület jóváhagyta.
lására felszólítást kaptak az adózók. A
A volt honvédségi laktanya ´órzésének
végrehajtónál jelenleg 57 adózó van. A
lehet´óségeir´ól már a júliusi ülésen is
bírósági végrehajtó a Földhivatalnál
szó volt, amikor a DUPLEX Magyarvégrehajtási jogot jegyeztetett be két
ország Kft-t bízta meg a testület a volt
adózónál, illetve végrehajtási eljárás
laktanya és Járóbetegellátó Központ
indult 1 adózóval szemben. Felszámo´órzés-védelmével. Ez a szerz´ódés 2 hólás alatt 9 adózó van, tartozásuk 4.413
nap határozott id´óre szólt, melyet váleFt, a pótléktartozásuk is közel 1 miltozatlan feltételekkel 2016. március
lió forint. A tájékoztatóban szerepel31. napig meghosszabbítanának.
nek a kiszámlázott szolgáltatásokból
Heged´ús Ferenc polgármester szóban
ered´ó tartozások is, ide tartozik a lakel´óterjesztette, hogy bizottsági tagnak
bér, közterület és hirdet´ótábla hasznáGál Gábor javasolja. Az el´óterjesztést
lat, illetve köztemetés részletfizetéséa képvisel´ó-testület nem fogadta el.
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vel is tartoznak, a bértartozás és étkezési díjaknál is vannak kintlév´óségek.
Lakásvásárlási támogatásnál valamelyest n´ótt a tartozás, 19 f´ó, több mint
három millió forinttal tartozik. A tájékoztató foglalkozik az aktív korúak ellátásával, ahol a jogosulatlanul felvett
összeg 120.000 Ft-tal csökkent. Hatékonyabb intézkedésekre van szükség a
hátralékok behajtása érdekében, ezért a
novemberi ülésre olyan el´óterjesztést
kell készíteni, mely tartalmazza a hátralékok hatékony beszedése érdekében tett
polgármesteri és jegyz´ói intézkedéseket,
beszámolót a jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt ingatlanokról részletez´ó táblázatot, mely tartalmazza a nyitó állományt, a követelés növekedés öszszegét, a csökkenés összegét, a csökkenés okát és a záró állományt.
Szunyogh Pál rétsági lakos évek óta
bérel területet az önkormányzattól,
m´úveli azt. Kérelmezte a jöv´ó évre a
szerz´ódés meghosszabbítását. A Képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy a
2016. évi földhasználati díjak meghatározása után, a novemberi ülésen határoz a bérletr´ól.
A ThyssenKrupp Lift Kft. a Polgármesteri Hivatal épületében található
lift meghibásodott PLC egység komplett cseréjére, valamint a 3 db kulcsos
kapcsoló egységének cseréjére vonatkozó vállalkozási szerz´ódés tervezetét
megküldte. A képvisel´ó-testület ezt elfogadta.
A Véd´ón´ói Szolgálat munkatársa fordult
azzal a kéréssel az önkormányzathoz,
hogy a Szolgálat dolgozói részére az önkormányzat mobiltelefon készüléket, valamint hozzátartozó el´ófizet´ói szerz´ódést
biztosítson. A költségek minimalizálásának érdekében az önkormányzati flottás
el´ófizetést szeretnék igénybe venni. A
képvisel´ó-testület ezt támogatta.
A város lakosai részér´ól többször is felmerült az az igény, hogy a város északi
részén legyen egy buszmegálló. A kialakítás lehet´óségeir´ól egyeztetés történt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nógrád Megyei Igazgatóságával, valamint a Volánbusz Zrt. illetékeseivel.
Megállapításra került, hogy a Balassagyarmat fel´ól érkez´ó buszok esetében
adja magát a hely, Mez´ó utca és a forgalomlassító sziget között. A Balassagyarmat felé tartó oldalon nehezebb a
helyzet, további vizsgálat, tanulmány
elkészítése szükséges. A lehet´óségek
megvizsgálásához úttervezéssel foglalkozó tervez´ó közrem´úködése szükséges. Három árajánlatot kell ebben az
ügyben megkérni, az árajánlatok beér-
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kezése után dönt a képvisel´ó-testület a
tervezés megrendelésér´ól.
Az önkormányzat az idén is szeretne
csatlakozni a Bursa Hungarica Fels´óoktatási Ösztöndíj pályázathoz a hátrányos szociális helyzet´ú fels´óoktatási
hallgatók, illet´óleg fels´óoktatási tanulmányokat kezd´ó fiatalok támogatására,
megsegítésére.
A rétsági 212 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai felajánlották az önkormányzatnak 2000 m2 tulajdonukban lév´ó földterületet megvételre. Az önkormányzat
ezzel a lehet´óséggel nem kíván élni.
A M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
villámvédelmi felülvizsgálatára, felújítására, valamint min´ósítésére szükség
van. Egy ajánlat érkezett be, amely tartalmaz villámvédelmi felülvizsgálatot,
villámvédelmi levezet´ó javítását, hiányosságok pótlását, villámvédelmi felfogó és levezet´ó kétszeri festését. A
várható költség bruttó 160.000 Ft. A
képvisel´ó-testület ezt támogatta.
A 2015. évi karbantartási tervben szerepl´ó, a Városüzemeltetési csoport által elvégzend´ó munkák bemutatásáról,
azaz a Reál bolttól a Korányi utca felé
tartó járda építésér´ól (max. 722 eFt), és
a KRESZ park mellett lev´ó futballpályánál labdafogó háló beszerzésér´ól és
rögzítésér´ól (max. 645 eFt) szóló el´óterjesztést elfogadta.
A Polgármesteri Hivatalban a f´útésrendszer javítási munkálatai során kiderült, hogy két kazán kilyukadt. Vis
major helyzet állt el´ó, a képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy két új kazán
kerüljön beszerzésre.
A DMRV Zrt. megküldte a 2016-2030.
id´ószakra vonatkozó Gördül´ó Fejlesztési
Tervet, mivel Rétság Város a vízi közm´ú
tulajdonosa, ezért a felújítási és pótlási,
beruházási tervet joga van véleményezni. Az anyag rendkívül hosszú, ezért a
Rétságról szóló oldalak kerüljenek kimásolásra, és ez a következ´ó testületi ülésen
kerüljön megtárgyalásra.
A volt honvédségi laktanya területén
vannak olyan területek, melyeket az önkormányzat földcsere kapcsán szeretett
volna megszerezni, mivel a város terjeszkedése ebben az irányban képzelhet´ó
el. A megszerezni kívánt területen, és a
csereterületen is megtörtént az értékbecslés. Az önkormányzat 14 ha-t ad 32
ha megszerzése érdekében. A város további fejl´ódése érdekében a képvisel´ótestület elfogadta az el´óterjesztést.
A lejárt határidej´ú határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a képvisel´ó-testület elfogadta. Elhangzott egy
megdöbbent´ó adat, mégpedig az, hogy

a rétsági lakosok a Zöld Híd Kft-nek
6.801.620 Ft szemétszállítási díjjal tartoznak.
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához egyetlen kérelem érkezett, mégpedig a Városi Nyugdíjas Klub kérelme.
Egerbe 75 f´ó részvételével szerveznek
kirándulást. Kérelmük a belép´ó díjakra
terjedt ki. A belép´ódíj összege 1.440
Ft, mindösszesen 108.000 Ft, melynek
a 70 %-a 75.600 Ft. A javasolt átvállalható költséghányadot a képvisel´ó-testület elfogadta.
A két ülés között végzett polgármesteri
munkáról szóló tájékoztatót, amely
részletes volt, és a kiemelt feladatok
állásáról szóló el´óterjesztést a képvisel´ó-testület elfogadta.
Heged´ús Ferenc polgármester szóbeli
el´óterjesztésében elmondta, hogy a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjának Gál Gábort jelöli. Ezt a
képvisel´ók nem támogatták.
Szeptember 25-én zárt ülésre is sor került. A hozott döntések nyilvánosak
Az I. számú Véd´ón´ói körben megüresedett egy álláshely. A Képvisel´ó-testület Lukács-Pincze Eszter véd´ón´ót
2015. október 1. naptól 4 hónap próbaid´ó figyelembe vételével határozatlan
id´óre kinevezte.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester megbízatásának visszavonására vonatkozó
el´óterjesztést a képvisel´ó-testület elutasította.
A Rétsági Kistérségi Egészségfejleszt´ó
Központ Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezet´ó igazgatójának, Bugarszki Miklósnak, ezen tisztségb´ól történ´ó visszahívásáról szóló
tájékoztatást tudomásul vette.

2015. október 14-én
a képvisel´ó-testület soronkívüli ülést
tartott.
A képvisel´ó-testület a város karbantartásának 2015. évi feladataira közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás meghirdetésre került,
melyben az 1. rész az épület felújításokat, a 2. rész pedig a közterület felújításokat tartalmazta. A legalacsonyabb
összeg´ú ellenszolgáltatás figyelembevételével mindkét rész esetében a Váci
Útépít´ó Kft. nyerte meg a pályázatot.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta az
önkormányzat 2015. évi közbeszerzési
tervének módosításáról készített el´ó-terjesztést, melyet a következ´óképpen módosított: központi konyha vállalkozásba
adása 2015. május, 2015. évi karbantartási terv szerinti nem engedélyköteles
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épület felújítások 2015. szeptember,
A kiemelt feladatok között van a lakta2015. évi karbantartási terv szerinti
nya területén lév´ó földterületek önkorközterületi felújítások 2015. szeptemmányzati tulajdonjogának megszerzéber.
se földcsere útján (32 ha-os terület lakóövezet kialakítása céljából). Ehhez
A képvisel´ó-testület megtárgyalta a
szükségesek még nyilatkozatok, mégRétság, Rákóczi út 32. szám Mikszáth
pedig az eljárás egyéb költségeinek viKálmán Gimnázium, Szakközépiskola
selésér´ól, és a területek megtisztítására
és Szakiskolára szóló vagyonkezelési
vonatkozó korábbi önkormányzati kiszerz´ódést. Az intézmény a továbbiakkötés visszavonásáról. Az önkormányban a Nemzetgazdasági Minisztériumzat továbbra is támogatta ezt a tervet, és
hoz kerül 2015. július 1-el, és a vavállalta, hogy a területet megtisztítja.
gyonkezelés a Nemzeti Szakképzési és
Feln´óttképzési Hivatalhoz (Centrum)
Heged´ús Ferenc polgármester szóbeli
kerül. Az önkormányzat által elkészíel´óterjesztésében elmondta, hogy a
tett szerz´ódés tervezet került elfogaPénzügyi és Városüzemeltetési Bizottdásra.
ság tagjának Gál Gábort jelöli. Ezt a
képvisel´ók nem fogadták el.
A M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
villámvédelmi rendszerének felülvizsgálatára, felújítására és min´ósítésé2015. október 30-i
re elfogadott szerz´ódést a vállalkozó
kérte módosítani. Így a szerz´ódésben a képvisel´ó-testületi ülésen a napirendi
javítási és festési anyagköltség a Váro- pontok megbeszélése után, megkezd´ósi M´úvel´ódési Központ és Könyvtárat dött az érdemi munka.
terheli, míg a vállalkozó a szolgáltatás
A Nógrád Megyei Kormányhivatal eldíját kéri. Ezt a testület elfogadta, és
rendelte a szociális ellátások rendjér´ól
felkérte Heged´ús Ferenc polgármestert
szóló helyi rendelet felülvizsgálatát.
a szerz´ódés aláírására.
Már többször is tárgyalta ezt a rendeletet a képvisel´ó-testület, de eddig még
Kiemelt feladat volt az iskolabusz elnem került elfogadásra. A jelenlegi el´óadása, ezért olyan vállalkozást kellett
terjesztés is több hibát tartalmazott,
keresni, akik ezzel foglalkoznak. Kapcsolatfelvételre került sor a SPECIALezért átdolgozásra visszaadták. Egy
CONTACT Kft-vel, akik fontosnak
pontban viszont megegyezett a képvisel´ó-testület, mégpedig a szociális t´úzitartották, hogy a buszt fel kell értékelfa esetében a rendeletet megalkotta
tetni. A busz parkoló bérleti szerz´ódés26/A §-ként. A rendelet a városházi tusel maradt a telepen 2015. december
dósítások után olvasható.
31-ig. A Kft. által javasolt 13 millió
Ft+ÁFA árat a képvisel´ó-testület elfoA központi támogatás, átvett pénzeszgadta. A felújítási munkálatokat a Kftköz, testületi kötelezettségvállalás, eret´ól az önkormányzat megrendelte, ezedeti el´óirányzati korrekciók, technikai
ket elvégezték. A karbantartási feladaátvezetések valamint egyéb bevételi
tok szintén elvégzésre kerültek.
többlet el´óirányzatának átvezetése miA Vibercon Kft azzal a kéréssel fordult
att kell a költségvetési rendeletet móa képvisel´ó-testülethez, hogy a Polgárdosítani. A rendelet módosításában
csupa olyan tétel szerepel, ami testületi
mesteri Hivatal házasságköt´ó termét
döntésen alapul.
pályázati projekt céljára igénybe szeretnék venni október 26-án 13 órától
Az október 14-i soron kívüli ülésnek
15.45 óráig, illetve el´ótte és utána egyvolt a témája a Salgótarjáni Szakképegy óra technikai el´ókészület ill. elpazési Centrummal kötend´ó szerz´ódés,
kolás idejére. A bérl´ó kérelmét támoami a Rákóczi út 32. számú ingatlanra
gatta a képvisel´ó-testület.
vonatkozik, amelyben jelenleg a gimnázium, zeneiskola, és szakszolgálat
A Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programot támogató
található. A Képvisel´ó-testület jóváhanyílt pályázatot hirdetett meg. A pályágyott egy vagyonkezel´ói szerz´ódésterzati kiírás értelmében az önrész 30 %.
vezetet, amelyhez képest a Centrum
némi javítást kért átvezetni, ami a léA kivitelez´ót az MLSZ fogja kiválasznyegen nem változtat. A képvisel´ó-testani, az Önkormányzat nem pénzbeli
tület elfogadta a módosítást.
támogatást kap, hanem az öner´ó kifizetése után az MLSZ építteti meg a pá2004-ben megvásárolt a Palóc Nagylyát. Az önkormányzatnak 15 évre szókereskedelmi Kft. az önkormányzattól
ló együttm´úködési megállapodást kell
Rétságon két ingatlant 30 millió forinkötnie az MLSZ-szel, akinek használatért. Annak idején köttetett egy adásti joga lesz erre az id´óre. A képvisel´óvételi szerz´ódés, illetve egy szándéktestület ezt nem támogatta.
nyilatkozat is. A tervezett áruház nem
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épült meg. Ezt az ingatlant a Palóc
Nagykereskedelmi Kft. most felajánlotta az önkormányzatnak megvételre,
40 millió forintos áron. A képvisel´ótestület úgy döntött, hogy ezzel a lehet´óséggel nem kíván élni.
Haffner János vállalkozó elkészítette
árajánlatát a fakivágások és gallyazások ügyében. Összesen Rétság Város
Önkormányzat Képvisel´ó-testületének
23/2015.(X.30.) számú jegyz´ókönyve
12 13 db fának a kivágásáról van szó.
Ez érinti a Rákóczi út 57. szám el´ótti
egy db lucfeny´ót, Nyárfa utca 3. szám
el´ótt ugyancsak 1 db lucfeny´ót, az iskola el´ótti park mellett lév´ó 2 db fehér
akácot, a temet´óben lév´ó 7 db akácfát,
a patak parton a húsbolt és a híd közötti részen lév´ó 2 db kiszáradt vadon n´ótt
fát. A kivágott fákat szükséges pótolni
megfelel´ó fajtával. A sportpálya mellett lév´ó fákat pedig le kell gallyazni,
mivel ezek átnyúlnak a szomszédos telekre. Az árajánlatot a képvisel´ó-testület elfogadta.
Országszerte nyílnak a kormányablakok
a járási székhelyeken, így Rétságon is. A
Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatala az önkormányzat segítségét kérte ebben az ügyben, hogy
míg ez kialakításra kerül, addig ingyenesen használná a Polgármesteri Hivatal
földszinti, hátsó bejárati ajtó melletti irodahelyiséget munkavégzés és irattárolás
céljára. A képvisel´ó-testület a kérelmet
jóváhagyta és 2016. január 31-ig biztosítja a Járási Hivatal részére.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelem
Balassagyarmati Kirendeltsége az itteni ´Órs és az ÖTE elhelyezését biztosító
épületeken tet´óhibáról tett bejelentést.
Ennek a kijavítását, illetve az ebben
való közrem´úködését kérték az önkormányzattól. A másik kérésük a közvilágítás b´óvítése a volt laktanya területén. A képvisel´ó-testület a felvetéseket
megtárgyalta, további kiegészítések
csatolása miatt a következ´ó testületi
ülésen fog dönteni.
A képvisel´ó-testület megtárgyalta a
Salgóterv Kft-vel megkötött, a volt
buszmegálló közelében akadálymentes
gyalogátkel´óhely tervezésére kötend´ó
szerz´ódés utólagos jóváhagyásáról készített el´óterjesztést. A Képvisel´ó-testület tekintettel arra, hogy a szerz´ódés
tartalma megfelel a határozatban megfogalmazott feltételeknek, a szerz´ódést
utólagosan jóváhagyja.
A Nógrád Megyei Kormányhivatal rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya jelezte az Önkormányzat
felé, hogy
hosszabb id´ótartamú
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közfoglalkoztatás keretében 2015. november 3-tól 2016. február 29-ig lehet´óség nyílik újabb közfoglalkoztatási
támogatás elnyerésére. A támogatás
mértéke 100 %-os. A foglalkoztatni kívánt létszám 20 f´ó. A képvisel´ó-testület
ezt jóváhagyta.
Farkas Eszter az önkormányzat egyik
építésze kérte, hogy családi okok miatt
átmenetileg 2015. október 6-tól 2016.
október 6-ig 4 órás munkaid´óben láthassa el feladatait. Az el´óterjeszt´ó javaslata az volt, hogy a testület új 4 órás
státusz létesítését engedélyezze a Polgármesteri Hivatalban. A képvisel´ótestület ezt megtárgyalta, és úgy döntött, hogy ezt nem támogatja, mert bels´ó helyettesítéssel kell megoldani a
problémát. A helyettesít´ónek viszont a
négy órás munkabért ki kell fizetni.
A véd´ón´ói szolgálatnál dolgozók havi
juttatását több jogszabály határozza
meg. Az új véd´ón´ó (I. körzet) kinevezésre került, többféle számítás alapján
lett a bére megállapítva. Viszont szeptember 1- ig visszamen´óleg a II-es körzetben dolgozó véd´ón´ónek is hasonló
módon kell a fizetését kialakítani.
Szeptember 1-t´ól így egységesen lesz a
két véd´ón´ó bére megállapítva. A képvisel´ó-testület az el´óterjesztést elfogadta.
A szeptemberi testületi ülésen a képvisel´ó-testület támogatta Rétság város
északi részén buszöböl tervezési munkáira árajánlat kérését. A tervezési
munkára 3 árajánlatot kértek, a megadott határid´óre két ajánlat érkezett be.
Pontosításra, kiegészítésre, átdolgozásra vissza kellett adni az ajánlatokat.
Közbeszerzési eljárás zajlott le az önkormányzati konyha, illetve közétkeztetési konyha üzemeltetésére. A közbeszerzést az EBM TRADE Kft. nyerte
el. A Kft-vel köttetett egy szerz´ódés,
amely rögzítette, kinek mi a feladata.
Bejárás történt, a hatóság a konyha padozatát nem találta megfelel´ónek, annak újraburkolását rendelte el. A Kft.
ügyvezet´óje kérte, hogy az elvégzett
munkaérték felét vállalja át az önkormányzat. Kiderült, hogy a padozat cseréje felújításnak min´ósül, ezért a képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy nem
járul hozzá a költségekhez.
Varga Dávid Géza képvisel´ó úr az október havi tiszteletdíját felajánlotta a
Kerepl´ó Néptánc Egyesület javára, az
András napi mulatság költségeire, illetve népviseleti ruhák vásárlására. A
képvisel´ó-testület ezt tudomásul vette.
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához egy kérelem érkezett a Városi
Nyugdíjas Klub részér´ól. Színházjegy
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vásárlására nyújtottak be támogatási
kérelmet. 34 rétsági lakos vett részt az
el´óadáson, a színházjegy ára 2080
Ft/f´ó volt. Az összes költség 70.720 Ft,
melynek a 70 %-a 49.504 Ft, amely
összegnek a megítélését kérték. A képvisel´ó-testület a kérelmet elfogadta.
Többször felvet´ódött intézményvezet´ókt´ól, és a PVB tagjainak javaslata is,
hogy hasonlóan a Hivatalban a rendszergazda által elvégzett teend´ók terjedjenek ki az egészségügyi ágazat, az
Óvoda és a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár számítógépeinek karbantartására is. Így került sor árajánlat
kérésre, ami megérkezett Rózsa Attila
informatikustól, aki a hivatal számítógépes rendszerének karbantartója,
rendszergazdája. A szerz´ódés megkötésével valamennyi munkaállomáson
biztosítva lenne az informatikai felügyelet. A m´úvel´ódési központban 8
db gépre, a véd´ón´ói szolgálatnál 2 db
gépre, az óvodában szintén 2 db gépre,
és a fogorvosi szolgálatnál 1 db gépre
lenne megkötve a szerz´ódés. A képvisel´ó-testület az el´óterjesztést elfogadta.
A képvisel´ó-testület elfogadta a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól, valamint a két
testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról, és a kiemelt feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót.
Heged´ús Ferenc polgármester szóbeli
el´óterjesztésében elmondta, hogy a
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tagjának Gál Gábort jelöli. Ezt a
képvisel´ók nem fogadták el.

November 20.
A szociális ellátások rendjér´ól szóló
önkormányzati rendeletet a képvisel´ótestület megtárgyalta, elfogadta. A rendelet elolvasható a Hangadóban.
A képvisel´ó-testület a 2015. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítésér´ól szóló tájékoztatót elfogadta. Megállapításra került, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények m´úködtetése, az önkormányzat
pénzügyi egyensúlya a beszámolási
id´ószakban biztosított volt. Mivel közmeghallgatással egybekötött képvisel´ó-testületi ülésr´ól volt szó, így bárki
hozzászólhatott a napirendi pontokhoz.
Egy helyi lakos az autóbusz eladása ellen
szólalt fel, melyre a képvisel´ók megadták a választ.
A Bursa Hungarica Fels´óoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat kap-

csán 11 db “A” típusú pályázat érkezett, ebb´ól 10 volt érvényes. “B” típusú
pályázatot senki nem adott be. Akik
támogatást kapnak: Bányai Boglárka,
Busai Brigitta, Dudás Nóra, Gyarmati
Dávid Attila Katona Kamilla, Kertész
Alexa, Kozma Gábor, L´órincz Máté,
Szakács Eszter Dóra, Veres Bálint.
Rétsági lakos felvetette, hogy kevesen
jelentkeztek erre a pályázatra, nagyobb
propagandára lett volna szükség.
A Képvisel´ó-testület megtárgyalta az
önkormányzat követelésállományáról
készített tájékoztatót, azt további átdolgozásra visszaadta, mivel az anyagnak tartalmaznia kell, hogy milyen intézkedésekre került sor az adók behajtása érdekében.
Az önkormányzat szociális tüzel´óanyag pályázaton 89 m3 t´úzifa vásárlásához nyert támogatást. A képvisel´ótestülete megtárgyalta a szociális t´úzifa értékesítésre érkezett árajánlat és
szállítási szerz´ódés jóváhagyásáról készített el´óterjesztést, és úgy döntött,
hogy az Ipoly Erd´ó, Nyugat-cserháti
Erdészet árajánlatát fogadja el.
A képvisel´ó-testület az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet alapján felülvizsgálta a földhaszonbérleti díjak
2016. évre alkalmazandó mértékét, és
úgy döntött, hogy nem emel díjat.
Szunyogh Pál rétsági lakos kérelmezte, hogy az évek óta általa m´úvelt területet, szeretné továbbra is bérbe venni.
A képvisel´ó-testület a bérleti szerz´ódés
meghosszabbításával egyetértett. Svéda László részére, aki szintén földterület bérlet hosszabbítását kérte, a tervezett építési beruházás miatt az önkormányzat nem tudja biztosítani.
Felkérték Heged´ús Ferenc polgármestert, hogy a kérelmez´óvel folytasson
egyeztetéseket más helyszín kiválasztására.
Nagy Józsefné régóta használja az ingatlana mögött lév´ó szántó területet,
vagy hosszú távú bérleti szerz´ódést
szeretne kötni az önkormányzattal,
vagy pedig megvásárolná a területet. A
képvisel´ó-testület a területet nem kívánja eladni, a term´óföld használatáról
bérleti szerz´ódést kell kötni.
A biztosítások kezelését az Optimális
Biztosítási Kft. szakvéleménye alapján
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó-testülete megtárgyalta az önkormányzat és intézményei vagyonbiztosítási szerz´ódésének felülvizsgálatáról
készített el´óterjesztést. A vagyonbiztosítás felülvizsgálatát és aktualizálását indokoltnak tartja, felhatalmazza
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Heged´ús Ferenc polgármestert, hogy a
Generali Biztosító vagyonbiztosítási
ajánlatát aláírja.
Alenyin Olivér kérelemmel fordult a
képvisel´ó-testülethez, hogy a volt laktanya területén szeretne szerszám-tároló részére területet bérelni. A képvisel´ó-testület a volt laktanya területén az
1. számú épület mögötti volt tiszti parkoló területéb´ól 300 m2 területet 2015.
december 1. naptól a kérelmez´ónek
bérbe adja.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelem
Balassagyarmati Kirendeltsége az ´ÓRS
és az ÖTE elhelyezését biztosító épületeken tet´óhibáról tett bejelentést. A
másik kérelmük a közvilágítás b´óvítése
a laktanyában. A képvisel´ó-testület
úgy döntött, hogy a megkötött megállapodás alapján a bejelentett tet´óhiba kijavítása a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladata. A Kirendeltséghez a közvilágítás kiépítését pedig együttesen kívánja kezelni a volt laktanya közvilágításának megvalósításával.
Varga József a Vasút út 2. sz. alatti
lakos jelezte, hogy szeretne rákötni a
szennyvízhálózatra. A képvisel´ó-testület úgy döntött, hogy további tájékozódás kell ebben az ügyben.
A Humán Start Kft. beruházásában a
Hunyadi sor 5. sz. ingatlanon épül´ó
kézm´úves sörf´ózde villamos energia
az Akácfa utcában és a Hunyadi soron
üzemel´ó vezeték cseréjével és az
áramkör egy oszlopközbeni b´óvítésével biztosítható. A tervezett munkák
érintik az önkormányzati tulajdont is,
ezért kérelmezte a tulajdonos, hogy a
képvisel´ó-testület járuljon hozzá az átalakításhoz. A képvisel´ó-testület ezt támogatta azzal a kitétellel, hogy a munkák megkezdése el´ótt a munkaterület
átadás-átvétele szükséges, a kivitelezés befejezése után a kivitelez´ó tartozik a helyreállításról gondoskodni, a
m´úszaki leírásban foglaltaknak megfelel´óen.
A Polgármesteri Hivatalban 2 f´ó 30 napot meghaladóan betegállományban
van. Mivel a munkáltató kötelessége a
zavartalan ügyfélkiszolgálás és adatszolgáltatás, ezért helyettesítésr´ól kell
gondoskodni. A képvisel´ó-testület
egyetért a zavartalan feladatellátás miatti, a bérmegtakarítás terhére történ´ó
helyettesítések elrendelésével és egyben felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal tekintetében Dr. Varga Tibor
jegyz´ót, a bérmegtakarítás terhére történ´ó bels´ó helyettesítések elrendelésére. A Polgármesteri Hivatal f´útés rend-
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szerének felügyelete szakképzett közmunkással megoldható.
A testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekr´ól szóló
el´óterjesztést a képvisel´ó-testület elfogadta.
A két testületi ülés közötti id´ószakban
az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról és a kiemelt
feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót
a képvisel´ó-testület nem fogadta el.
Rétság Város Önkormányzat Képvisel´ó- testülete megtárgyalta a buszöblök
tervezési munkáira árajánlat elfogadása tárgyú el´óterjesztést és az alábbi
döntést hozta: támogatják a buszöblök
megtervezését és megrendelik a tervezési munkákat a Salgóterv Kft.-t´ól az
ajánlatában megadott ár és vállalási
határid´ó szerint.
A Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
kérelmezte a “Rétság” településnév
használatát. A Képvisel´ó-testület hozzájárul, hogy az Egyesület a Rétság
helységnevet megnevezésében használja, a bírósági bejegyzésbe az alábbi
név kerüljön: Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület.
Varga Dávid Géza képvisel´ó november
havi tiszteletdíját felajánlotta a Hitünk
Pajzsa Alapítvány részére, a karácsonyi rendezvény vendéglátásnak
költségeire. Kotroczó Balázs képvisel´ó
november havi tiszteletdíját a Városi
Nyugdíjas Klub részére, a karácsony
el´ótti, rászorulók részére történ´ó tartós
fogyasztási cikkek vásárlásának költségeire ajánlotta fel. A képvisel´ó-testület ezt tudomásul vette.
Egyebek: Bon-bon Presszóból folyó
szennyvíz a patakba folyik - kivizsgálás volt, és további megoldások kellenek ; a konyhán a gyermekétkeztetés
(egészséges ételek) nagyon jó ; hatékonyabb munkára van szükség az el´óterjesztések terén ; a laktanyánál kell egy
tervezet, hogy miket szeretnének ott
megvalósítani ; közigazgatási területek
tisztázása Tolmáccsal, a Rend´órség köszön´ó levelet küldött a számítógépek
megvásárlása miatt ; a Polgár´órség kapott egy másik autót, köszönet érte ;
mindenki figyeljen arra, hogy az autóján cserélje ki a gumikat a téli id´ójárásnak megfelel´óre ; a szemétszállítási
díj kapcsán minden lakos meg fogja
kapni a neki járó önkormányzati támogatást ; a karácsonyi díszkivilágítás
megvalósul ; a 2016-os munkaterv
összeállításához segítséget kér a jegyz´ó ; a Pet´ófi és a Bem utca sarkán nincs
közvilágítás.

Tisztségvisel´ók fogadó órái
2015. DECEMBER
Heged´ús Ferenc polgármester: Minden
hónap második hétf´ójén 13.00-17.00 óráig. Decemberben 14-én.
Mez´ófi Zoltán alpolgármester: Minden
hónap utolsó szerdáján 15.00-16.00 óráig. December 30-án.
Dr. Varga Tibor kijelölt jegyz´ó: Minden
hétf´ón 14.00-17.00 óráig. December
7., 14., 21., 28.

Képvisel´ó-testületi ülés
Rétság városi Önkormányzat Képvisel´ó-testülete munkatervben tervezett következ´ó ülésére 2015. december 19-én
pénteken 16,00 órakor kerül sor. Az
ülést a Rétsági Televízió egyenes adásban közvetíti. Munkatervben tervezett napirendek: 1) A 2016. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása.
2) A Képvisel´ó-testület 2016. évi munkatervének elfogadása. 3) 2016. évi teljesítményértékelés alapját képez´ó célok meghatározása, 4) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetér´ól. 5) 2016. évi hulladékszállítási szerz´ódés
elfogadása. 6) Beszámoló a testület lejárt határidej´ú határozatainak végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekr´ól. 7)
Tájékoztató a két testületi ülés közötti id´ószakban az önkormányzat érdekében végzett
polgármesteri munkáról. 8) 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. Jegyz´ókönyvei az ülést követ´ó
15 napon belül ugyanitt elérhet´ók.

Felhívás!
A téli id´ójárásra tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a köztisztasági és
környezetvédelmi feladatok ellátásáról szóló rendelet alapján az ingatlanok el´ótti
járdák tisztántartását, hóeltakarítását
az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles elvégezni. A szórakoztató-,
vendéglátó és árusítási helyek, üzletetek
el´ótti járdaszakaszt a használó köteles folyamatosan tisztán tartani. Az ingatlan
el´ótti közterület, illetve járdaszakasz hóeltakarításának elmulasztásáért 30.000 Ft-ig
terjed´ó pénzbírság szabható ki. Kérjük,
hogy az önkormányzati rendelet alapján
folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban, illetve használatukban
lév´ó ingatlan el´ótti járdaszakasz hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítésér´ól.
Polgármesteri Hivatal
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Helyi rendeletek
Rétság Város Önkormányzat
Képvisel´ó-testületének 15/2015
(XI.23.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátások rendjér´ól
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 Ill. 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. Cím
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. 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.
2. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Rétság Város Önkormányzat közigazgatási területén él´ó, bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkez´ó:
* magyar állampolgárokra,
* bevándoroltakra és letelepedettekre,
* hontalanokra,
* a magyar hatóság által menekültként
vagy oltalmazottként elismert személyekre;
b) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó hajléktalan
személyekre.
(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet (1) bekezdésében
foglaltakon túlmen´óen kiterjed az Európai Szociális Kartát meger´ósít´ó országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXIX.
törvény rendelkezései szerint jogszer´úen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.
(3) A szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkez´ó személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (továbbiakban: Szmtv.) szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkez´ó személyre, amennyiben az
ellátás igénylésének id´ópontjában az
Szmtv.-ben meghatározottak szerint a

szabad mozgás és a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország
területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat által szervezett és nyújtott ellátásokra.
3. 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.
(2) A Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik:
a) méltányossági alapon biztosított ápolási
díj megállapítása,
b) létfenntartási, gyermeknevelési és a
rendkívüli települési támogatás megállapítása,
c) a temetési települési támogatás megállapítása,
d) a születési támogatás megállapítása,
e) hajléktalan személyek részére szociális
ellátás megállapítása,
f) ösztöndíj támogatás megállapítása,
g) szociális étkezés és a házi segítségnyújtás engedélyezése, jogosultsági feltételek évenkénti felülvizsgálata,
h) köztemetés engedélyezése és a köztemetés költségeinek megtérítésére vonatkozó rendelkezés,
i) t´úzifa-támogatás megállapítása.
4.§ A Szociális Bizottság az átruházott jogkörben hozott döntéseir´ól a Képvisel´ótestületet a soron következ´ó ülésén tájékoztatni köteles.
4. 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 szociális 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.
(4) A jövedelem számításánál irányadó id´ószak és az igazolások módja:
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve ´óstermel´ói tevé-

kenységb´ól származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megel´óz´ó hónap jövedelme,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett,
illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel´óz´ó tizenkét
hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlaga,
c) alkalmi munkából származó jövedelem
esetén személyes nyilatkozat a havi nettó átlagos jövedelemr´ól,
d) munkanélküli járadékban részesül´óknél
a megállapító határozat másolatának és
az utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával az el´óz´ó háromhavi átlag alapján számított nettó jövedelem,
e) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a
tárgyhavi vagy el´óz´ó havi szelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat bemutatása, vagy a folyósító szerv
igazolása a teljes havi összegr´ól, az eredeti nyugdíjösszesít´ó bemutatása mellett legalább évente egy alkalommal
történ´ó becsatolásával,
f) vállalkozók esetében a NAV igazolása az
el´óz´ó évi személyi jövedelemadó alapjáról és személyes nyilatkozat - a vállalkozási forma megjelölésével - az el´óz´ó
3 hónap nettó jövedelem átlagáról,
g) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén
az el´óz´ó 3 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás,
h) tartásdíj esetében a szül´ók közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj
megállapításáról szóló joger´ós bírói ítélet, vagy mindkét szül´ó és két tanú által
aláírt teljes bizonyító erej´ú magánokirat
bemutatása mellett a ténylegesen fizetett
tartásdíj utolsó három havi átvételi elismervénye vagy postai feladóvevénye,
i) egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megel´óz´ó
tizenkét hónap egy havi átlaga,
j) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását
megel´óz´ó 12 hónap alatt kapott ösztöndíj 1/12-ed része.
(5) A jövedelem számításánál figyelmen kívül kell hagyni:
a) a kérelem benyújtását megel´óz´óen megsz´únt havi rendszeres jövedelmet,
b) a vállalkozásból származó jövedelmet,
feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megsz´únt,
c) a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesít´ó
támogatás összegét meghaladó részét.
(6) 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
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foglaltak szerint kell eljárni.
(7) Az e rendeletben szabályozott támogatást igényl´ók szociális, vagyoni körülményei megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni, kivéve a rendkívüli települési támogatást igényl´ó kérelmez´ók és az e §
(12) bekezdésében felsoroltak esetén. A
környezettanulmány szükségességér´ól a
jegyz´ó dönt a hatáskör gyakorlójának
felhívására. A környezettanulmánynak
ki kell terjednie a rendezett lakókörnyezet meglétére, kivéve a magánlakás bels´ó rendezettségére.
(8) A rendezett lakókörnyezet akkor valósul
meg, ha a támogatást kérelmez´ó:
a) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja,
b) a lakóhelyéhez tartozó udvart és kertet
rendszeresen gondozza, gondoskodik a
zöld növényzet nyírásáról, metszésér´ól, és
a zöldhulladék megfelel´ó elhelyezésér´ól,
c) a kertet és az udvart gyomtalanítja, szükség esetén portalanítja,
d) gondoskodik a kerítésen kívül határos
terület, járda tisztántartásáról.
(9) A (8) bekezdésben rögzített feltételek
megvalósulását a Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintéz´óje a kérelem benyújtásától számított tíz napon belül a helyszínen ellen´órzi. A támogatást kér´ó jelent´ós költségigény´ú karbantartásra nem
kötelezhet´ó.
(10) A feltételek hiánya esetén a Polgármesteri Hivatal öt napos határid´ót jelöl meg,
és a feltételeket ismételten ellen´órzi.
(11) Eredménytelen felhívás esetén fenti határid´ót követ´óen nem állapítható meg
juttatás.
(12) Nem kell környezettanulmányt készíteni
a születési, temetési települési támogatás
és ösztöndíj támogatás megállapításához,
valamint a természetben nyújtott szociális
ellátások igénybevételéhez.
(13) A szociális ellátásban részesül´ó a jogosultság feltételeit érint´ó lényeges tények, körülmények - különösen a vagyoni és jövedelmi viszonyok - megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.
(14) Az aktív korúak rendszeres ellátásának
feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, vagyis
az életvitelszer´úen lakott ingatlan udvarának, kertjének rendjét, a kerítésen kívüli határos területet, járdát tisztántartsa,
az ingatlan állagát és rendeltetésszer´ú
használhatóságát valamint higiénikus
állapotát biztosítsa.
6.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott méltányossági ápolási díjat a kérelem benyújtásától kell megállapítani, és a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjában napi összegekkel esedékes. A nem
teljes hónapra járó támogatást az ellátás
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havi összege harmincad részének és az
ellátási napok szorzata alapján kell megállapítani.
(2) A méltányossági ápolási díjat utólag kell
folyósítani a tárgyhót követ´ó hónap 5.
napjáig.
(3) Az id´ószakos támogatásként megállapított létfenntartási és rendkívüli települési támogatás havi összegét tárgyhó 5.
napjáig kell kifizetni.
7.§ (1) A jelen rendelet alapján megállapított rendszeres szociális ellátásokat
évente felül kell vizsgálni.
(2) A létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatást kérelmez´ó munkanélküli személy köteles a közmunkaprogramokban együttm´úködni az önkormányzattal. Az együttm´úködés megtagadása esetén a létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatásból a
Szociális Bizottság az igényl´ót egy évre
kizárhatja.
(3) A létfenntartási és gyermeknevelési települési támogatás együttes feltétele, hogy
a kérelmez´ónek ne legyen helyi- és gépjárm´úadó tekintetében 365 napot meghaladó tartozása, továbbá az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása.
8.§ (1) A jogosulatlanul és rosszhiszem´úen
igénybevett szociális juttatások folyósítását meg kell szüntetni és a Szt. 17.§-a
alapján a visszafizetést el kell rendelni.
(2) A Szt. 7.§-a alapján az arra rászoruló
személynek megállapított települési támogatást, és a Szt. 48.§-a alapján végzett köztemetés költségét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási
Csoportja köteles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkez´ó illetékes önkormányzattól.
9.§ Az adatfelvétel és adatkezelés során be
kell tartani a Szt. 18-24. §-ában foglaltakat, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
el´óírásait.
II. Cím
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 támogatást, gyermeknevelési települési támogatást,
rendkívüli települési támogatást, temetési települési támogatást, születési támogatást, valamint ösztöndíj támogatást
állapít meg.
Ápolási díj
11.§ (1) 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.
(2) Az (1) bekezdés szerint megállapított
ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításánál, folyósításánál, megszüntetésénél értelemszer´úen alkalmazni
kell a Szt. 42.§, 43.§ és 44. § rendelkezéseit.
Létfenntartási települési támogatás
12.§ (1) Létfenntartási települési támogatásban részesíthet´ó, aki létfenntartását
veszélyeztet´ó élethelyzetbe került, valamint id´ószakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
(2) Létfenntartási önkormányzati támogatásban részesíthet´ó az a személy, aki:
a) tartósan beteg és ebb´ól ered´óen jövedelem kiesése keletkezik,
b) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését veszélyezteti,
c) baleset, vagy b´úncselekmény sértettje és
anyagi segítségre szorul,
d) közüzemi díjhátralékát önhibáján kívül
kiegyenlíteni nem tudja,
e) nagyobb összeg´ú, el´óre nem látható vagy
tervezhet´ó jelent´ós többletkiadások merülnek fel, melyet önhibáján kívül teljesíteni képtelen,
f) egyéb, különös méltánylást érdeml´ó, nem
szabályozható helyzetbe kerül.
(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.
13. § (1) A létfenntartási települési támogatás összege évente nem haladhatja meg:
a) kiskorú gyermeket vagy gyermekeket
nevel´ó családok esetén gyermekenként
a mindenkori öregségi nyugdíj összegének másfélszeresét,
b) egyéb esetekben, családonként vagy
egyedülálló kérelmez´ó esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének kétszeresét.
(2) A Szociális Bizottság elemi kár vagy
baleset esetén az (1) bekezdésben meghatározott összegt´ól eltérhet.
14. § (1) Létfenntartási települési támogatás
egyszeri alkalommal és id´ószakos támogatásként is megállapítható. Az id´ó-
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szakos támogatásként megállapított létfenntartási települési támogatás negyed
és félévre szólhat és havonta fizetend´ó.
(2) Létfenntartási települési támogatás készpénzben, vagy természetben is nyújtható (élelmiszer, közm´úhátralék stb.).
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 élethelyzetbe került.
(2) Gyermeknevelési települési támogatásban részesíthet´ó az a gyermek:
a) akinek a megélhetését a betegsége miatt
szükséges eseti gyógyszerköltség megfizetése veszélyezteti,
b) aki a beiskolázás többletköltségeit megfizetni nem tudja,
c) aki egyéb, külön méltánylást érdeml´ó,
nem szabályozható helyzetbe kerül.
(3) Gyermeknevelési települési támogatás a
(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor állapítható
meg, ha a gyermeket gondozó családban
az egy f´óre jutó jövedelem nem haladja
meg:
a) családok esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130
%- át,
b) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevel´ó
szül´ó esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át.
(4) Gyermeknevelési települési támogatás
esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között
állapítható meg. Különös méltánylást
érdeml´ó esetben gyermeknevelési települési támogatásként maximum 10.000
Ft adható.
(5) Gyermeknevelési települési támogatás
készpénzben, vagy természetben - tanszer, tankönyv, gyógyszer megvásárlásával stb. - is nyújtható.
Rendkívüli települési támogatás
16.§ (1) Rendkívüli települési támogatást
azon szociálisan rászorult személy részére kell megállapítani, aki el´óre nem
tervezhet´ó, nagyobb anyagi kihatással
járó váratlan létfenntartást veszélyeztet´ó
élethelyzetbe (krízishelyzet) került, különösen:
a) önhibáján kívül tartósan munkanélküli és
semmilyen egyéb ellátásban nem részesül, jövedelemmel nem rendelkezik,
b) betegségéb´ól ered´ó jelent´ós jövedelem
kiesés miatt anyagi nehézségbe kerül,
c) elemi kár érte,
d) családjában létfenntartást veszélyeztet´ó
haláleset történt,
e) válsághelyzetben lév´ó várandós anya
gyermekének megtartása érdekében,
f) a gyermek iskoláztatásának biztosítása
másképp nem oldható meg,
g) a gyermek fogadásának el´ókészítéséhez,
h) a nevelésbe vett gyermek családjával va-
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ló kapcsolattartáshoz,
i) a gyermek családba való visszakerülésének el´ósegítéséhez kapcsolódó kiadások
miatt,
j) akik a gyermek hátrányos helyzete miatt
anyagi segítségre szorulnak.
(2) A támogatás egyszeri alkalommal és
id´ószakos támogatásként is megállapítható. Az id´ószakos támogatásként megállapított rendkívüli települési támogatás maximum egy évre szólhat és havonta fizetend´ó. Havi összege a 10.000 Ftot nem haladhatja meg.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában krízishelyzetnek min´ósül:
a) hirtelen bekövetkezett egészségkáro-sodás, betegség miatt a havi gyógyszerkiadás nagymérték´ú megnövekedése,
gyógyászati segédeszköz beszerzése,
feltéve, hogy a kérelmez´ónek nincs közgyógyellátási igazolványa, szanatórium,
egyéb orvosi ellátás igénybevétele, kórházi ápolás,
b) elemi kár bekövetkezése,
c) a családban súlyos baleset, rendkívüli haláleset történt,
d) a kérelmez´ó 3 hónapot meghaladóan
semmilyen ellátásban nem részesül
(nyugdíjazás, munkaviszony megsz´únése, egyéb ellátás megsz´únése, stb.).
Temetési települési támogatás
17.§ (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, temetési települési támogatást igényelhet.
(2) Temetési települési támogatás annak állapítható meg, akinek családjában az egy
f´óre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének négyszeresét.
(3) A temetési települési támogatás iránti
kérelemhez mellékelni kell a temetési
költségekr´ól kiállított számlák eredeti
példányát. A temetési számlákat a kérelmez´ónek vissza kell adni, melyre rá kell
vezetni a megállapított támogatás öszszegét.
(4) Nem jogosult temetési támogatásra az,
aki hozzátartozóját köztemetéssel vagy
szociális temetéssel temeti el. Nem jogosult temetési települési támogatásra
az a hozzátartozó sem, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési
hozzájárulásban részesül.
(5) A temetési települési támogatás összege
40.000 Ft.
Születési települési támogatás
18.§ (1) Születési települési támogatásra jogosult az az újszülött gyermek, akinek
szül´óje vagy gondvisel´óje rétsági állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
valamint legalább egy éve életvitelsze-

r´úen Rétságon lakik, és a családjában az
egy f´óre jutó nettó jövedelem nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.
(2) A születési települési támogatás összege
15.000 Ft.
(3) A támogatást kérelemre, az édesanya
részére kell megállapítani. .A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési
anyakönyvi kivonatának, valamint a
gyermek és a szül´ó lakcímkártyájának
másolatát.
(4) Újszülött elhelyezése esetén a szül´ói felügyeleti jogot gyakorló gyám részére
kell a támogatást kifizetni.
Ösztöndíj támogatás
19. § (1) A Képvisel´ó-testület pénzügyi lehet´ósége függvényében csatlakozik az
Oktatási Minisztérium kezdeményezésére létrejött Bursa Hungarica Fels´óoktatási Ösztöndíjpályázathoz.
(2) A Képvisel´ó-testület elfogadja a mindenkori Bursa Hungarica Fels´óoktatási
ösztöndíj pályázati kiírást, ha az abban
résztvev´ók részére anyagi támogatást
biztosít a központi költségvetés is.
(3) Ösztöndíjban részesíthet´ó az a Rétság
városban állandó lakóhellyel rendelkez´ó pályázó, aki
a) államilag támogatott teljes idej´ú (nappali
tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy fels´ófokú szakképzésben folytatja
tanulmányait (A-típusú pályázat), vagy
középfokú nappali tagozatos iskola
utolsó éves hallgatója (B-típusú pályázat),
b) a családban az egy f´óre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
300%-át.
(4) A kérelmek rangsorolásakor és elbírálásakor, el´ónyben kell részesíteni azt a
szociálisan hátrányos helyzet´ú pályázót,
a) aki árva, félárva,
b) akinek családjában az eltartottak száma
3 vagy több f´ó,
c) akinek családjában tartósan beteg hozzátartozó van,
d) aki kollégiumi ellátásban nem részesül.
(5) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével pályázónként eltér´ó ösztöndíj állapítható meg, melynek havi öszszege 1.000 Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedhet.
III. Cím
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT
SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK
20.§ (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.
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(2) Természetbeni ellátások különösen az
élelmiszer, tankönyv, tüzel´ótámogatás,
gyógyszer, közüzemi díjak illetve gyermekintézmények térítési díjainak kifizetése.
Köztemetés
21.§ (1) Ha az eltemettetésre köteles személyt a Szociális Bizottság a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi
- kérelemre - részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést követ´ó második hónaptól kell megkezdeni és minden hónap 5. napjáig kell befizetni.
(2) Részletfizetés esetén a havi törleszt´ó
részletek összegét a kérelmez´ó vagyoni
- jövedelmi viszonyai és egyéb szociális
körülményeinek figyelembe vételével
kell meghatározni.
(3) Amennyiben a részletfizetésre kötelezett kett´ó havi törleszt´ó részlet megfizetését elmulasztja, a megtérítés egy öszszegben válik esedékessé, és a behajtásáról intézkedni kell.
(4) A Szociális Bizottság kérelemre, az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségének megtérítési kötelezettsége alól
a) részben mentesíti, ha a kérelmez´ó családjában az egy f´óre jutó jövedelem
nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül él´ó
esetén a 200 %-át,
b) egészben mentesíti, ha a kérelmez´ó családjában az egy f´óre jutó jövedelem
nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120 %-át,
egyedül él´ó esetén a 150 %-át és az
érintett személy vagyonnal nem rendelkezik.
T´úzifa támogatás
22.§ (1) A Képvisel´ó-testület a települési
önkormányzatok szociális célú tüzel´óanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészít´ó támogatásáról szóló rendeletben
foglaltak alapján természetbeni juttatásként egyszeri alkalommal, a rendelet
szerint Rétság Város Önkormányzata
számára megállapított támogatás és az
önkormányzat által biztosított saját forrás terhére, kérelem benyújtásával,
egyedi elbírálás alapján, szociális célú
t´úzifa támogatást nyújt a szociálisan rászorultak részére.
(2) Az a személy részesíthet´ó szociális célú
t´úzifa támogatásban:
a) akinek a háztartásában az egy f´óre számított havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül él´ó
esetén annak 200 %-át, és
b) fatüzelésre alkalmas f´út´óberendezéssel
rendelkezik, és err´ól nyilatkozatot tesz,
és
c) igénylését az adott tárgyév november 1.
és december 15. között nyújtja be.
(3) A természetben nyújtott szociális célú
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t´úzifa támogatás mennyisége háztartásonként az egy f´óre es´ó jövedelemt´ól
függ´óen 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.
(4) Az elbírálás során el´ónyt élvez az, aki
a) aktív korúak ellátására, vagy
b) id´óskorúak járadékára jogosult, vagy
c) a gyermekek védelmér´ól és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzet´ú gyermeket nevel´ó család.
(5) A támogatást kér´ónek a (4) bekezdésben
foglalt okok fennállását igazolnia kell.
(6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintéz´ójénél lehet benyújtani
az erre rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem mintát az 1. számú
függelék tartalmazza.
(7) A kérelmet el kell utasítani, ha az (1)
bekezdés szerinti keretösszeg kimerült,
kivéve, ha küls´ó forrásból az igény kielégíthet´ó.
IV. Cím
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST
NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
23.§ A személyes gondoskodás keretébe
tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat:
a) óvodás gyermekek napközbeni ellátását,
b) gyermekjóléti szolgáltatást,
c) a szociálisan rászorulók részére szociális
étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít.
Gyermekjóléti szolgálat
24.§ (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.
(2) A gyermekjóléti szolgálat szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat
végez, együttm´úködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felel´óseivel
és a véd´ón´ókkel.
Gyermekétkeztetés
25.§ (1) A gyermekétkeztetés megszervezésér´ól az önkormányzat a rendelkezésre álló (vállalkozásban m´úködtetett)
konyhai kapacitás felhasználásával
gondoskodik.
(2) A gyermekétkeztetésért a szül´ó (gyám,
gondvisel´ó) külön önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat köteles az önkormányzat részére havonta
megfizetni. A térítési díjat az óvodai étkeztetés esetén a Napköziotthonos
Óvoda, iskolai étkeztetés esetén a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni tárgyhó 15-ig.
Szociális étkeztetés
26.§ (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.
(2) Étkezésben kell részesíteni azt az igényl´ót, illetve általa eltartottat is, aki kora,
egészségi állapota, fogyatékossága,
pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt nem
képes az (1) bekezdés szerinti étkezésr´ól más módon gondoskodni. A térítési
díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni tárgyhó 15-ig.
Házi segítségnyújtás
27.§ (1) 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.
(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat
által foglalkoztatott gondozók látják el.
(3) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet a
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintéz´ójénél, jövedelemigazolás és orvosi
igazolás mellékelésével kell benyújtani.
(4) A szociális étkeztetésre és házi segítségnyújtásra jogosult személyek térítési díját az önkormányzat külön rendelete
szabályozza.
V. Cím
SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL
28. § (1) A Képvisel´ó-testület az Szt.
58/B.§ (2) bekezdése alapján helyi Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre a
szociális szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának folyamatos figyelemmel
kísérése érdekében.
(2) A Szociálpolitikai kerekasztal tagjai:
- a Szociális Bizottság tagjai,
- óvodavezet´ó,
- a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintéz´óje,
- Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa,
- házi gondozók.
(3) A Szociálpolitikai kerekasztal évente
legalább 1 alkalommal tart ülést.
VI. Cím
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
29.§ (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. december 1-én lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével a szociális
ellátások rendjér´ól szóló 2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Heged´ús Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyz´ó
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Vállalkozói kézben a rétsági napközi konyha
2015. augusztusában, az eddig Önkormányzat által fenntartott konyhát közbeszerzési eljárás után a további üzemeltetés jogát négy jelentkez´ó közül az
EBM Trade Kft. nyerte el.
A konyha átadás-átvétele zökken´ómentesen zajlott le. A karbantartási munkák után a NÉBIH és az ANTSZ bejárást
tett és átadta a szabályoknak megfelel´ó

üzemeltetéshez szükséges iratokat.
A Kft. ügyvezet´ó igazgatója Bagó István, 17 éve foglalkozik közétkeztetéssel.
Nógrád megye több településén m´úködtetnek napközi konyhát, foglalkoznak étel
szállítással (kiosztó konyha), és szociális
étkeztetéssel.
A 2015. szeptemberében megszigorított menza el´óírások, az egészséges ételek

összeállítása, elkészítése sem okoz gondot
számukra, megoldott a diétás étrend (cukorbetegség, allergének) kivitelezése, cégüknél dietetikus dolgozik.
A rétsági napközi konyha 5 f´óvel üzemel, köztük új élelmezésvezet´ó-konyhaf´ónökkel Fábián Gábor személyében.
Az eddigi m´úködésük során az új üzemeltet´ó pozitív visszajelzésekr´ól számolt
be, igyekszik mindent megtenni, hogy ez
a jöv´óben is így maradjon!
Halász Enik´ó

Az Általános Iskola új intézményvezet´óje
Szeptember 1-je a tanévkezdés napja. Itt
mutatkozott be a nagy nyilvánosság el´ótt
a rétsági Általános Iskola új intézményvezet´óje Nagyháziné Bacsa Mónika.
Külön interjúnkban mesélt magáról,
arról, hogy 1999-ben kezdte meg tanítói
munkáját még az egyetem utolsó éve alatt
Balassagyarmaton, ahonnan származik.
Biológia-földrajz-kémia szakos egyetemi
diplomája mellett, közoktatás vezet´ói végzettsége van, és igazgatóhelyettesi tapasztalattal is rendelkezik. A vezet´ói szerep
soha nem állt távol t´óle, folyamatosan
osztályf´ónöki pozíciót töltött be Balassagyarmaton. A f´óállása mellett a város
többi iskolájában is vállalt óraadást, egyetemi- és, emelt szint´ú érettségire való felkészítést.

Rétsági pályázatát az intézményvezet´ói poszt betöltésére nyilatkozata szerint
igen jól fogadták, egyenl´ó szavazatot kapott Borosné Gellai Katalinnal, akivel jó
munkakapcsolatban tudnak együttm´úködni.
Els´ó élményei a rétsági iskolában igen
pozitívak, számára ismeretlen mérték´ú
szül´ói segítségnyújtásról, kollégái által
nyújtott segít´ókészségr´ól, az önkormányzat és a tankerület támogatásáról számol
be.
Jöv´óbeni tervei közt szerepel egy angol tagozatos osztály indítása, célja az iskola régi hagyományainak meg´órzése, folyamatos pályázási lehet´óségekben sikeresen szerepelni (pl.: tornaterem rendbetétele).

Az interjú b´óvebb formában megtekinthet´ó az interneten, a Rétsági Televízió
YouTube csatornáján.
Halász Enik´ó
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Válogatás az elmúlt id´ószak eseményeib´ól
I. rétsági Ládaderbi
2015. szeptember 5-ke borongós napnak
indult. Aki tudta, hogy ezen a szombaton
a Rétság Rider’s Team egy új sporteseménnyel készül, az eget kémlelte egész
délel´ótt, hogy csak az es´ó ne essen!
Az id´ójárás kegyes volt, így Balla Balázs és Jobbágyi Péter szervez´ók, elindították útján az I. rétsági Ládaderbit, ami
arról szólt, hogy építs egy járgányt-akár
ládából-és indulj! A pálya a Takarék úton
volt, start a KRESZ Parktól. Volt szlalom,
ugrató. Indult kicsi és nagy, páros és szóló, valamint egy hölgy is akadt a nevez´ók
között. Az els´ó futam után egyre bátrab-

bak, bevállalósabbak lettek a versenyz´ók
a néz´ók folyamatosan gyülekeztek a jó
hangulat ismét garantált, amit az RRT lelkes csapata biztosított.
A “verseny” végén természetesen a díjazás sem maradt el a bátor indulók között! A fiatalok ígérték, hogy jöv´óre ismét
megrendezik a rétsági Extrém Napot, ami
már egy nagy és egész napos rendezvénnyé n´ótte ki magát, emellett, a Ládaderbi els´ó sikere után, ezt is szeretnék
megrendezni újra. Köszönet a Takarék utca lakóinak, a hely biztosításáért!
Szöveg, fotó: Halász Enik´ó

Kiállítások a Galériában
Óvári János Rétságon él´ó m´úvészember
képeib´ól volt kiállítás a Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár Galériájában.
Már több éve annak, hogy utoljára megcsodálhatta a m´úvészetet kedvel´ó közönség
a képeit, ezért sokan kíváncsiak voltak a
kiállítás megnyitójára. Lengyelné Zsoldos
Em´óke hárfam´úvész a játékával ráhangolta
a megjelenteket a további szépségek befogadására. A megnyitó beszédet Maczkay
Zsaklin írón´ó mondta, aki kiemelte, hogy
Óvári János technikája és látásmódja az elmúlt id´ószakban mennyit fejl´ódött, változott. Ennek az új korszaknak a középpontjában a természet apró csodái és a természeti
elemek állnak: gyökerek-fák, virágok, és
egyéb növényrészletek, melyeket csodálatos aprólékossággal, színesen, szinte fotószer´úen ábrázol. A nyitó beszéd után a látogatók megtekinthették a kiállítást halk hárfaszó mellett.
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Nógrády Andor
egy sokoldalú személyiség, sok mindennel
foglalkozik. Egy komplex
programot kapott
az, aki ellátogatott
a m´úvész kiállításának megnyitójára. Volt ének, zene,
könyvbemutató és
természetesen
képkiállítás.
A megnyitón a nívós zenei közrem´úködésr´ól három fiatal zenész, énekes gondoskodott: Simon Katalin (akit nem kell
bemutatni senkinek Rétságon), Ladányi
Ferenc népzenész és Keresztes Nagy Árpád kobzos - énekmondó. A m´úvész könyvéb´ól Szájbely Zsolt idézett egy hangulatos balladát, s´ót, Simon Katalin él´óben el
is énekelt egyet. A megnyitó ünnepi szavait F. Nógrády Ildikó adta el´ó, aki a m´úvész lánya. Valóban egy kicsit meghatódva emlékezett vissza a kezdetekre, meg
sok olyan történetre derült fény, ami valóban közel hozta a közönséghez a kiállítót,
mint embert. F. Nógrády Ildikó egyébként
a rétsági T´úzzománc Szakkör vezet´óje, aki
maga is nagyon sok szép alkotással gazdagította az általa vezetett kör munkáit.
Foto: Halász Enik´ó

Kistérségi Nyugdíjas találkozó
Minden évben immár hagyományosan
kistérségünk nyugdíjas szervezetei megrendezik találkozójukat. Az idén Nagyoroszi község volt a házigazda, de ett´ól
függetlenül a találkozó helyszíne a rétsági
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
volt. A köszönt´ók elhangzása és a nyugdíjasok himnusza eléneklése után az egyes
településekr´ól érkezett csoportok mutatkoztak be. A közönség nagyon jól érezte
magát, mivel itt volt ének, vers, mókás
jelenet és tánc is. A kínált program valóban sokszín´ú volt, de ezen kívül a házigazda Nagyorosziak a szünetben megvendégelték a közönséget. Sokan ezeken a
rendezvényeken találkoznak egyszer egy
évben és itt tudják megbeszélni, hogy mi
történt velük. Ezeknek a találkozóknak
azon kívül, hogy mindenki jól érzi magát,
összetartó erejük van, és egyúttal a nyugdíjasok megismerkednek azzal is, hogy mi
történt a környez´ó településeken.
Foto: Halász Enik´ó
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Továbbra is az egészség szolgálatában
Folytatódik a Rétsági Egészségfejlesztési Iroda (EFI) egészségmeg´órz´ó, prevenciós és életmódjavító rendezvénysorozata a Rétsági Kistérségben.
A tavalyi évben elkezd´ódött program
keretében mostanáig több mint ezer lakos
vehetett részt a települési nagyrendezvényeken, illetve a Rétsági Járóbeteg-szakellátó Központban biztosított sz´úr´óvizsgálatokon és szaktanácsadásokon. A jöv´óben
az eddig elérhet´ó vizsgálatok mellett kiemelt figyelmet kapnak a daganatsz´úrések, f´óként a szájüregi, prosztata és a melanóma, ismertebb nevén az anyajegy sz´úrése. Folytatódnak a prevenciós el´óadások, valamint szakért´ók bevonásával igyekezünk segítséget nyújtani a lelki krízis és
öngyilkosság megel´ózésében. A sz´úr´ó és
tanácsadó programok mellett heti rendszerességgel sportprogramok - többek között jóga, gerinctorna, tai chi - várjuk az
érdekl´ód´óket. A mozgásprogramok kiegészítéseként lehet´óség van dietetikai szaktanácsadáson való részvételre, ahol a táplálkozási tanácsok mellett a különböz´ó
megbetegedések
gyógyítását
célzó,
egyénre szabott diétás étrend összeállítását segíti a szakember. Az EFI csatlakozott
az “Id´ósek Akadémiája” elnevezés´ú rendezvénysorozathoz, melynek célja a térség id´ós lakosainak egészségmeg´órzése és
mozgásban tartása. A programokon az
id´óseket leginkább érint´ó egészségügyi
témákban tartanak el´óadásokat meghívott
szakemberek. Az ismeretterjesztés mellett

speciálisan az id´ósek korcsoportját célzó
sz´úr´óvizsgálatokat - pl. csonts´úr´úség mérés - is tartunk. A térség szépkorú lakosságának rendszeres testmozgását biztosítandó megalapításra került az id´ósek gyaloglóklubja, mely csatlakozott a “Lépj az
egészség útjára” országos programsorozathoz. Havi rendszerességgel megszervezésre kerülnek betegklubok: szív- és érrendszeri, cukorbetegek és daganatos betegek klubja. A klubnapokon lehet´óség
nyílik a közvetlen beszélgetésre egymással és a téma szakembereivel; a diagnosztizált betegek hiteles és számukra érthet´ó,
hasznos információkhoz juthatnak betegségükr´ól.
A sz´úr´óvizsgálatok és életmód programok mellett az ifjabb korosztályt célzó iskolai egészségfejleszt´ó és balesetmegel´óz´ó
rendezvények indulnak N´ótincsen, Nézsán,
Borsosberényben és Fels´ópetényben.
További információkért, a megrendezésre kerül´ó sz´úr´ó- és egészségfejleszt´ó
programok id´ópontjaiért, helyszíneiért
kérjük, keresse fel az EFI munkatársait.

Egészségnap Rétságon
A Dr. Kenessey Albert Kórház szakemberei szeptember vége felé Rétságra jöttek, hogy testi - lelki egészségünk megtartása érdekében különféle sz´úr´óvizsgálatokat végezzenek el a program után
érdekl´ód´óknek.
Ennek a délel´ótti programnak a m´úvel´ódési ház adott otthont. Volt lehet´óség állapotfelmérésre, vérnyomás mérésre, vércukorszint mérésre, és pszichológus, pszichiáter által lelki tanácsadásra. Bevezet´óként Dr.
Szabó Géza f´óigazgató f´óorvos tartott el´óadást, majd gyógytornász segítségével több
hasznos gyakorlatot tanulhattak meg a jelenlév´ók. A gyerekeknek volt arcfestés és az
Astoria Duo szórakoztatta úgy a gyerekeket,
mint a feln´ótteket. Az egészséges táplálkozás fontosságára is felhívták a figyelmet,
mivel egy vetítéssel egybekötött, dietetikus
által el´óadás megtartására is sor került. Az
egészséges ételekb´ól még kóstolhattak is a
vendégek, akik elismerték, hogy ezek az
ételek amellett, hogy segítik szervezetünket,
még finomak is. Köszönet a szervez´óknek
ezért a komplex programért!
Foto: Halász Enik´ó

Rétsági Egészségfejlesztési Iroda
http://efi.retsagrendelo.hu/
Cím: 2651 Rétság, Laktanya út 5.
Iroda telefonszáma:+36-35/550-582
Email cím: efi@retsagrendelo.hu
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001
“EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben”

Id´ósek és Véradók Napja
Október 1-én ünnepeljük az Id´ósek Napját, amikor a helyi Vöröskereszt aktivistái
immár rendszeresen vendégül látják településünk id´ósebb lakóit a helyi m´úvel´ódési központban. Az est házigazdája Szle-

zák Istvánné Eszter volt, aki köszöntötte a
megjelenteket és üdvözölte a meghívott
vendégeket. Az óvodások szívet melenget´ó
m´úsorral kedveskedtek a jelenlév´óknek, de
a Vöröskereszt helyi aktivistái is kitettek
magukért hangulatos énekükkel. Köszönt´ót
mondott Juhászné Kincses Helén, a megyei
Vöröskereszt megyei igazgatón´óje és Heged´ús Ferenc polgármester. Átadásra kerültek
az elismer´ó oklevelek a többszörös véradóknak. Az id´óseknek szóló m´úsorban
felléptek a Városi Nyugdíjas Klub táncosai és Imre Roland és Grubits Blanka, akik
operett m´úsorukkal kápráztatták el a kö-

zönséget. A jó hangulatú délután egyik
meglepetése volt Szlezák Istvánné Eszternek, mivel születésnapja volt és mindenki
felköszöntötte. Innen is jó egészséget,
hosszú, boldog életet kívánunk Neki!
Foto: Halász Enik´ó
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Megemlékezés az aradi vértanúkról
Rétságon, a lassan teljes mértékben megújuló M´úvel´ódési Központ falán található
három márványtábla, mely az 1848-49-es
szabadságharc rétsági h´ósi halottai emléke el´ótt tiszteleg. A megemlékezés kezdetén Heged´ús Ferenc városunk polgármes-

tere mondta el megemlékez´ó szavait. Pár
esztendeje a rétsági iskola ezen a helyen
tart megemlékezést. M´úsoraikban az aradi
vértanúk emlékét felelevenítve tisztelegnek prózával, verssel valamint koszorúzással e h´ós férfiak halhatatlan emléke

Szüreti mulatság Rétságon
Hosszú évek óta hagyomány az országban, így városunkban is, hogy az ´ószi
id´ószakban szüreti mulatsággal valamint látványos felvonulással ünnepeljük meg a szüret és az ´ószi betakarítások végét.
Bár városunk felett szürke fellegek
gyülekeztek, s a borús id´ó fenyeget´óen
tornyosult a rendezvény felé, végül úgy
döntött az id´ójárás, hogy nem akadályozza meg jókedvünk, s a mulatság kiteljesedését. Idén a Városi M´úvel´ódési Központ
és Könyvtár rendezte meg az ünnepséget.
Az ünnepség a kezdetek óta sokat változott, így az elmúlt id´ószakban része lett a
terményáldás, s´ót kiegészült lovas-, szekeres és traktoros-felvonulással is.
Délután két óra környékén kezdtek
gyülekezni a lovasok a Nagyparkolóban,
majd felt´úntek a népviseletbe öltözött, ám
gyalogszerrel érkez´ó fiatalok és feln´óttek.
Ezután a rend´órség, valamint a Polgár´órség kíséretével elindultak a már megszokott útvonalon. A lovasok után következtek a traktorosok, így akik kifáradtak a
gyaloglásban, akár fel is ülhettek a járm´úvekre. ´Óket követte a bíró és a bíróné sze-
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kere, majd mindenki más, aki csatlakozott
a felvonuláshoz. Útjukat több megálló is
“színesítette”, ahol a kisbíró dobbal és nagyokat kurjantva hirdette a jeles nap eseményeit. A táncosok több körbe rendez´ódve lejtették táncukat szerte a városban. A
lovaskocsikról hamut és tollat szórtak a
menetet figyel´ó “közönségre”, a felvonulók pedig finom borral és pogácsával kínálták meg az érdekl´ód´óket. Az ottlakók
viszont finom süteményekkel várták a felvonulókat. A szüretet ünnepl´ó menet végül a Nagyparkolóba tért vissza, ahol ismételten dobszó kíséretében elhangoztak
a kisbíró rigmusai. Az ezt követ´ó tánc
után, az ünnepl´ó tömeg a m´úvel´ódési központ színháztermében foglalt helyet...
Az immár fedél alatt folytatódó ünneplés következ´ó eseménye a terményáldás volt. Történelmi egyházaink nevében,
Tóth Ferenc katolikus esperes plébános,
Balázs Viktória evangélikus lelkész, valamint Molnárné Tóth Erzsébet református
lelkész mondott áldást.
A mulatság további részében Simon
Katalin csodálatos éneke, Hargitai Gergely remek zenei el´óadása kápráztatta el a

el´ótt. A megemlékezés után a polgármester, a rétsági képvisel´ó-testület tagjai, a
Járási Hivatal vezet´óje, civil szervezetek,
pártok képvisel´ói és magánemberek helyezték el koszorúikat és az emlékezés virágait. Az ünnepség a Szózat elhangzása
után ért véget.
Füleki Annamária, Szájbely Zsolt

jelenlév´óket, majd a legkisebbek vették
birtokba a színpadot: az óvodások külön
ezen alkalomra betanultakkal szórakoztatták a nagyérdem´út. Ez után mindannyiunk
nagy meglepetésére és örömére, Simon
Katalin és Hargitai Gergely cigánytánccal
tette még varázslatosabbá, az amúgy is
magas színvonalú, változatos m´úsorokat.
Végül a Zúgófa népi együttes fantasztikus
m´úsora zárta a produkciókat, melyeket a
közönség nagy ovációval és vastapssal díjazott.
Mindezek után, megkoronázva e remek estét, kezdetét vette a fergeteges szüreti bál, melyen hajnalig ropták a táncot a
jelenlév´ók.
Szájbely Zsolt Foto: Halász Enik´ó
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A forradalom mártírjaira emlékeztünk
Minden év október utolsó vasárnapján
Fels´ópetényben és Rétságon emlékez´ó tömeg gy´úlik össze, hogy fejet hajtson és
elhelyezze az emlékezés koszorúit, virágait a forradalom két mártírjának emlékhelyénél, Mindszenty József bíboros,
hercegprímás, Esztergomi érsek és Pálinkás (Pallavicini) Antal ezredes tiszteletére. Ebben az évben is így történt.
A fels´ópetényi megemlékezés után a
Rétságra érkez´óket a Városi M´úvel´ódési
Központ és Könyvtárban szeretetvendégség várta, majd a volt laktanya területén
lév´ó emlékhelyhez átvonulva megkezd´ó-

dött az ünnepélyes megemlékezés. A
Himnusz elhangzása után Heged´ús Ferenc
polgármester köszöntötte a jelenlév´óket
és mintegy történelmi visszatekintést adva
ünnepi beszédében méltányolta a két mártír tetteit. Egry Gábor Ákos szavalata után
megkezd´ódött az ünnepélyes koszorúzás.
Soha ennyi koszorú, virág még nem került
elhelyezésre a két emlékhelynél.
A Szózat eléneklése után a helyi római
katolikus templomban Tóth Ferenc esperes plébános felszentelte Mindszenty József bíboros és Meszlényi Zoltán püspök
ereklyéit.
Foto: Halász Enik´ó

Szépség és a Szörnyeteg
A m´úvel´ódési központ színpadán már
visszatér´ó vendég a Nektár Színház.
Jellegzetes, korszer´ú technikai eszközökkel, vetített háttér változatosságával
él´óvé tett el´óadásaikkal, már máskor is
sikert arattak a gyermekeknél. Most a
Szépség és a Szörnyeteg cím´ú mese feldolgozásával jelentkeztek.
A Szépség és a Szörnyeteg c. mesejátékunk eredete egy orosz népmese, “A bíbor Rózsa”. Bár többeknek valószín´úleg a
számtalan kés´óbbi feldolgozást megalapozó Disney mesefilm lehet emlékezetes.
Akármelyik megvalósulás jut az olvasó
eszébe, a történet az örök értékekr´ól szól.
Szépségr´ól, szegénységr´ól, a látszat hamisságáról, igazságról, szeretetr´ól, h´úségr´ól. Mindezt látványos megvalósításban, de egyszer´úen érthet´ó és a kicsik számára is végigizgulható formában hozta el
társulat.
Ezennel is a helyi óvodások és kisiskolások mellett vidéki látogatók is érkeztek. A szórakozáson túl minden ilyen alkalom fontos indíttatást adhat a gyermekeknek a színház megszerettetésére. Arra,
hogy majd fiatalként, feln´óttként is rendszeres látogatói legyenek a teátrumoknak.
GIK

Tök jó nap
A Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
tagjai egy “tökös napot” szerveztek kicsik és nagyok számára a m´úvel´ódési
központ aulájában.

Mindenki megtalálhatta az ´ót érdekl´ó
elfoglaltságot, mert a tökfaragáson és töklámpás készítésen kívül voltak különféle
ügyességi játékok, tesztek és természetesen ideill´ó gyerekfilm vetítés is - töksúlysaccolás, tökmag pucolás, tökgörgetés, tökcipelés, célbadobás, karikahajítás,
ujjfestés. Természetesen a kicsiknek a
szül´ók, nagyszül´ók is segítettek és mindannyian nagyon élvezték ezt a hangulatos
estét. Köszönet a szervez´óknek a sok “tökös” ötletért!
Foto: Halász Enik´ó

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, mégpedig 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 egyegy téma megírásával gazdagítsa a
Hangadó számait, ragadjon tollat!
Legyen a munkatársunk!
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Kerepl´ós Szent András havi mulatság
A Kerepl´ó Néptánc Egyesület táncosai,
fennállásuk 11 esztendeje alatt kétszáznál is b´óven több fellépésen tették színvonalassá a ünnepségeket, programokat. Már évtizede felvet´ódött a gondolat, hogy kellene egy nap, amikor saját
maguknak csapnak egy mulatságot. Így
is lett, és történik immár hagyományosan minden esztend´ó novemberének végefele.
“Mulassunk még egyet Szent András
havában” címe az eseménynek, ami egyben azt a néphagyományt is feleleveníti,
hogy a következ´ó hétvége már Advent,
ami elmélyültebb csendesebb lelkiséget
kíván. No de még Szent András havában
van egy jeles nap, amikor ki lehet rúgni a
hámból és vígsággal töltve az id´ót, szórakoztatni a közönséget és saját magukat.
Mert persze mondani sem kell, hogy a
m´úvel´ódési központ színházterme ismét
megtelt. Ismer´ósökkel, hozzátartozókkal,
érdekl´ód´ókkel.
Az els´ó m´úsorszám tulajdonképpen
“közkívánatra” került újra színpadra.
Olyan sikere volt az október 23-án bemutatott dalokkal kísért koreográfiának,
hogy a közönség kérésére újra m´úsorra
t´úzték a gyertyafényes sötétben induló,
majd fényjátékkal tündökl´ó produkciót. A
siker persze most sem maradhatott el.
Majd az együttes csoportjai léptek a
színpadra. Hányan is? Nehéz összeszámolni, mert már több korosztály táncol és
ápolja a néphagyományokat az együttes-
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ben. A 11 év alatt bizony nem egy óvodásként került a csoporthoz, ma pedig a feln´óttkor küszöbén álló fiatalként kitartva a
közösség mellett ifjúsági csoportot alakítva továbbra is részt vesz a közös munkában. De alakult feln´ótt formáció is el´óbb
egy, aztán másik, Zúgófa és Csillagvirág
néven. Így legalább 7 önálló életkorú csoport szerepel korának megfelel´ó m´úsorszámokkal. Els´óként az óvodás korosztály
táncolva játszott, vagy játszva táncolt,
majd következtek az egyre nagyobbak.
Abban is rendhagyó volt a nap, hogy
legnagyobbrészt nem els´ósorban az ismert
repertoár darabjai elevenedtek meg. A kicsik programját egy csudálatos mese tette
élménnyé, ami ráadásul igaz történetként
adott el´ó Keresztes Nagy Árpád. Majd
volt itt Lucázás, András napi köszönt´ó, és
a résztvev´ók megkínálása a névnapi pogácsával. Másik koreográfia a Szent Anna tó
legendáját dolgozta fel. Mindegyik darab
erre az alkalomra készült koreográfia. Ett´ól valóban rendhagyó és élménygazdag
volt a nap. Zenei közrem´úköd´ók voltak
Simon Katalin, Ladányi Ferenc és a már
említett Keresztes Nagy Árpád.
A finálé is kellemes meglepetés volt
mindenkinek. A m´úsor háziasszonya Majer Szilvia - egymás után szólította
színpadra a csoportokat. Nem volt könny´ú
elférni, de azért sikerült, és így egy csoportkép készítésére is mód nyílott. Majd a
rivaldafénybe kérte Simon Katalint ahogy fogalmazott - az együttes alfáját és

omegáját. Való igaz, hogy Katalin tizenegy éves áldozatos munkája jelent meg itt
és most (is) a deszkákon. Az összes tanítvány nevében köszöntötték közelg´ó névnapja alkalmából. A meglepetéseknek
persze nem volt vége. El´ókerült a “kerepl´ós” kincsesláda, és minden fellép´ó egyegy ajándékkal - majdnem azt írtam, hogy
térhetett haza, de err´ól szó sem lehetett,
hiszen az aulában folytatódtak az események, immár valódi mulatsággal. A szül´ók
által biztosított süteményekkel, üdít´ókkel
vendégelték meg a résztvev´óket, és indult
a táncház. El´óször a gyermekek és a fiatalok, majd egyre többen kapcsolódtak be
a gyermekkorból már kin´ótt táncosok, s´ót
vendégek is. A tancházat Tálas Ágnes és
Kiss Zsolt vezette, akik már máskor is
közrem´úködésükkel segítették a mulatságot. A feln´ótt táncházban a zenét Tóth Luca Réka és bandája szolgáltatta, ami csak
fokozta a korábbi jókedvet.
Valódi összefogással jön létre egy
ilyen program. Fényeknél közrem´úködött:
Katona András. Támogatók Rétság Város
Önkormányzata, Kölyöksziget alapítvány,
Varga Dávid képvisel´ó és Heged´ús Ferenc
polgármester, no meg a szül´ók, akik a büfé kínálatát biztosították.
Szép tradíció, és kellemes program így
november végén a kerepl´ósök András napja.
Ezennel új színekkel gazdagodva szerveztek maguknak, családtagoknak, érdekl´ód´óknek egy kellemes délutáni mulatságot. Legközelebb talán a Mindenki Karácsonya cím´ú programban találkozhatunk velük.
Forrás retsag.net
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“Adottságainkból kovácsoljunk t´ókét!”
Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0630 számú
pályázat megvalósítása
a Tereskei Általános iskolában
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Rétsági Tankerülete), mint Fenntartó, 2015 áprilisában 12 millió forint támogatási összeget nyert el a Társadalmi
Megújulási Program “Innovatív Iskolák
fejlesztése 2. ütem” cím´ú TÁMOP3.1.4.C-14 kódszámú pályázati konstrukció kapcsán a Tereskei Általános Iskola
fejlesztési céljainak megvalósításához.
A megvalósított pályázat céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Program operatív célrendszeréhez, vagyis el´ósegíti a sikeres munkaer´ópiaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek
kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését.
A célok elérése érdekében 2015. május 20-október 31. közötti id´ószakban a
következ´ó programok valósultak meg a
Tereskei Általános Iskolában:
A hátrányos helyzet´ú gyermekek esélyegyenl´óségének kiegyenlítése érdekében a nyári szünetben két napközis tábort
szerveztünk 30-30 f´óvel, ahol a napi háromszori étkezés mellett színes programokon, kirándulásokon vehettek részt a tanulók. A kézm´úves és szabadid´ós foglalkozások mellett, kulturális programok keretében meglátogatták a gödöll´ói Grassalkovich-kastélyt, a visegrádi várat, Hollók´ó
és Budapest nevezetességeit; de jártak pl.
strandon is. A veresegyházi Medveotthon,
az ipolytarnóci ´ósmaradványok, a F´óvárosi Állat- és Növénykert megtekintése er´ósítette a környezettudatos magatartásformát, illetve az állatok szeretetét.

Szeptemberben két nagyszabású projektelem zajlott le az intézményben. A
“Mozogj az egészségedért” program keretein belül három túrát szerveztünk (Királyrét, Diósjen´ó, Bánk), mellette sportrendezvényeken mérhették össze erejüket
a diákok. A pályázat lehet´óséget biztosított szabadid´ós- és sporteszközök vásárlására is (pl. asztalifoci, labdák, tollas- és
asztalitenisz-eszközök, snowboard-deszkák, stb.), melyek a kés´óbbiekben is a tanulók rendelkezésére állnak tanórákon és
szabadid´ós foglalkozásokon is.

A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást fejleszt´ó “Környezetvédelmi projekt” volt a másik szeptemberi
program. Az iskola körüli több hektáros
park rendben tartása, és egy konyhakert
kialakítása is a tevékenységek része lett a
beszerzésre kerül´ó eszközökkel. A diákok
gyakorolhatták a veteményeskert m´úvelését, gondozását, láthatták a komposztálás
folyamatát, hasznát.

“Az egészség érték” projektelem több
alprogramból tev´ódött össze, mely egy
egészségnap keretében csúcsosodott ki.
Szül´ók, gyermekek, pedagógusok együtt
vehettek részt az egészséges életmódról
szóló el´óadásokon, egészségügyi sz´úréseken. Rengeteg alapanyag állt rendelkezésre saláták, organikus ételek készítésére.

Az iskola diákjainak 30%-a vett részt
konfliktuskezel´ó tréningen, amit´ól a mindennapi iskolai élet min´óségének javulását várjuk. Többek között rend´órségi szakemberek egy áldozatvédelmi nap keretében érdekes és hasznos tanácsokkal látták
el a diákokat.
A projekt kiemelked´ó célja, hogy javuljon a diákok kompetenciamérési eredménye; a mérés értékeivel zárkózzanak
fel az országos átlaghoz. A pályázat keretében megvásárolt LÜK-eszközök fokozott kitartásra, logikus gondolkodásra
késztetik a tanulókat, és felhasználhatók
tanórai differenciálásra és tanórán kívüli
egyéni fejlesztésekre.
A hosszú távú célok elérése érdekében
a pályázat részcélja a pedagógusok szakmai fejl´ódésének el´ósegítése szaktárgyi,
módszertani, társadalmi felzárkóztatási és
a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését el´ósegít´ó pedagógus továbbképzések
megvalósításával - a magasabb színvonalú oktatás megvalósításáért. A pályázat két
pedagógus továbbképzés lebonyolítására
adott lehet´óséget konfliktus- és agressziókezelés, valamint mentorálás témakörben.
A tréningek módszertani segítséget adtak
a gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítésére, a tanulmányi eredmények
javítására a tanulók mentorálása révén, illetve segítséget adtak a tanulási, magatartási, valamint agressziókezelési problémák felismeréséhez, kezeléséhez.
A 61%-ban hátrányos helyzet´ú tanulók nevelés-oktatását ellátó intézmény
céljainak eléréséhez elengedhetetlen a
diákok, szül´ók, pedagógusok, fenntartó
együttm´úködése, s ezek megvalósításához
nagyban hozzájárul ez a projekt. A támogatásért köszönet illeti meg a Magyar Államot és az Európai Uniót.

A “Kerékpárral biztonságban” projekt
elemeként 6 kerékpárral és egyéb kiegészít´ó eszközökkel gazdagodott az iskola.
Szakköri foglalkozások keretében a gyerekek komplex közlekedési ismereteket
kaptak, gyakorolhatták a szabályos kerékpáros közlekedést. Küls´ó szakemberek
közrem´úködésével b´óvíthették ismereteiket az els´ósegélynyújtás és a KRESZ területén.
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Rétsági kalauz
Programajánló
December 3. csütörtök, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ galériájában
Mindszentiné Mandula
fest´óm´úvész kiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: Girasek Károly
Közrem´úködik: Vavra Júlia zongorán
Megtekinthet´ó: 2016. január 14-ig.
December 4. péntek, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központban
a Mikszáth Középiskola végz´ós hallgatóinak
szalagavató ünnepsége
December 6. vasárnap, 9.00 órától
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Mikulásjárat
9.00 órától - Kézm´úves foglalkozások
a m´úvel´ódési központ aulájában
kb. 10.30 órától - Találkozó a Mikulással a Nagyparkolóban és a város utcáin
December 6. vasárnap
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Adventi gyertyagyújtás 2.
15.00 órától - Karácsonyi vásár a m´úvel´ódési központ aulájában
17.00 órától - Ünnepélyes gyertyagyújtás az épület el´ótti téren
December 11. péntek, 10.00-12.00 óráig
a m´úvel´ódési központ kistermében
a Rétsági Polgár´ór Egyesület rendezvénye:
A parlagf´ú mentes környezetért
címmel a Nógrád megyei Növényorvosi Kamara el´óadása
December 11. péntek, 15.00 órától
a m´úvel´ódési központban
EGÉSZSÉGNAP
Téma: Id´ósek közösségben tartása
— Dr. Majercsik Eszter gerontológus f´óorvos el´óadása
— Dr. Nagy Judit pszichiáter el´óadása
— Id´óskori lelki krízis címmel
— Béres Alexandra: id´óskori torna bemutató
— Évinger Boglárka jóga bemutató id´óseknek
— kóstolóval egybekötött táplálkozási
bemutató
Minden érdekl´ód´ónek szeretettel ajánljuk!
December 12. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Hunyadi Nyugdíjas Klub
évzáró rendezvénye
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December 13. vasárnap
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Adventi gyertyagyújtás 3.
15.00 órától - Karácsonyi vásár a m´úvel´ódési központ aulájában
17.00 órától - Ünnepélyes gyertyagyújtás az épület el´ótti téren
December 16. szerda, 17.00 órától
a m´úvel´ódési központ színháztermében
RMMI rétsági tagozatának
Karácsonyi növendékhangversenye
December 17. csütörtök
a m´úvel´ódési központ aulájában
El´ótéri fotókiállítás
Válogatás - Bereczné Balázs Zita - Csáthy
Kristóf - Galbács Tamás - Halász Enik´ó Molnár Levente - Tóth Anita - Fotográfia
Napi pályázatra beérkezett képeib´ól
December 19. szombat
a m´úvel´ódési központban és az épület
el´ótti téren
Mindenki Karácsonya
13.00 órától - Karácsonyi vásár
14.30 órától - Holló együttes: Ajándék
c. m´úsora (minden korosztály számára)
15.30 órától - Kézm´úves foglalkozások
17.00 órától - Ünnepi m´úsor a színházteremben
December 20. vasárnap 17.00 órától
a Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület
szervezésében
Adventi gyertyagyújtás 4.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az épület
el´ótti téren
December 31. csütörtök
a m´úvel´ódési központ aulájában
Néptáncos szilveszter
zártkör´ú rendezvény

Állandó foglalkozások
kiscsoportok a m´úvel´ódési központban
Hétf´ó:
High Voltage Crew (Hip-hop) 16.0017.00 óráig
High Voltage Crew (Poppin/dubstep) 17.0018.00 óráig Vezeti: Szeri György
Kedd:
Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes 15.3018.30 óráig Vezeti: Simon Katalin
Csillagvirág Néptánc Csoport 18.3019.30 óráig Vezeti: Simon Katalin
Szerda:
High Voltage Crew (Hip-hop) 16.0017.00 óráig Vezeti: Szeri György
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 óráig Vezeti: Sz´óke Johanna
Csütörtök:
´Ószirózsa Tánccsoport 14.0015.00 óráig
Kerepl´ó Gyermek Néptánc Együttes 15.3018.30 óráig Vezeti: Simon Katalin
T´úzzománc Kör 17.00-19.00 óráig Vezeti:
F. Nógrády Ildikó
Zubaida Hastánccsoport 18.00-19.30 óráig Vezeti: Sz´óke Johanna
Péntek:
Zúgófa Néptánc Együttes 19.00-20.00
óráig Vezeti: Simon Katalin

rtv.retsag.net
Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal.
2015. decemberi m´úsor

El´ózetes
Január 16. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
Hunyadi János Nyugállományúak
Klubja évnyitó rendezvény
(Zártkör´ú, meghívottak látogathatják)
Január 22. péntek
a m´úvel´ódési központ és könyvtárban
a Magyar Kultúra Napja
Január 23. szombat
a m´úvel´ódési központban
Vöröskeresztes bál
Január 28. csütörtök
a m´úvel´ódési központ galériájában
Csóka László fest´óm´úvész kiállítása
Január 30. szombat
a m´úvel´ódési központ aulájában
a Városi Nyugdíjas Klub
évnyitó rendezvénye

December 18. péntek 16:00
Él´ó közvetítés Rétság Város soron
következ´ó képvisel´ó-testületi ülésér´ól
December 29. kedd 18.00 és 21.00
RTV Híradó
Ismétlések:
december 30, 31. szerda, csütörtök
18:00 és 21:00 órától
Január 1-2. szombat, vasárnap 10.00
órától

Fénymásolási lehet´óség
December 15-t´ól
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)
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Pályázat
A rétsági Spangár András Irodalmi Kör
pályázatot hirdet a vers és prózaírók
részére.
A pályázaton korhatár és a témakör
megkötése nélkül, minden alkotó részt vehet. Kizárólag máshol meg nem jelent
írásm´úvekkel lehet pályázni! Az írásokat
digitálisan (CD, DVD) is kérjük mellékelni. A pályázatok terjedelme nem haladhatja meg az öt gépelt oldalt. (Word, Times
New Roman, 12 pont, 1,5 sortáv) A jeligés
pályázatok mellé, zárt borítékban kérjük
mellékelni annak feloldását. A pályázatból kizárásra kerülnek a kés´ón beérkez´ó
és a digitálisan nem beküldött, valamint a
nem a kiírásban megjelent feltételeknek
megfelel´ó pályam´úvek. Egy jeligéhez maximum három írásm´ú tartozhat.
Az írásm´úvek feladási határideje:
2016. január 15.
Cím: Spangár András Irodalmi Kör
Városi M´úvel´ódési Központ és Könyvtár
2651 Rétság, Rákóczi út 26., Pf.:24.
Tel.: 06 35 350 785 , 06 35 550 163
E-mail: konyvtar@retsag.hu, konyvtar.retsag@gmail.com
A legjobbnak ítélt alkotás elnyeri a díszes kivitel´ú Spangár András emlékplakettet. A szakmai zs´úri által arra érdemesnek
ítélt írásokat megjelentetjük a Kör 2016. évi
antológiájában és a Kör honlapján is.

2015. DECEMBER

10. Országos Könyvtári Napok
2015. október 5-11. NAGY KÖNYVTÁRI SHOW
Könyvtárba mentem, gyere utánam!
2015-ben az Országos Könyvtári Napok
megrendezésére a betervezett eseményeket a Nemzeti Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatásával sikerült megszervezni, ahol a f´ó téma a könyvtárban való találkozásoké volt
a f´ószerep.
2015. október 05-én Az Összefogás az
Egészségünkért: Tegyünk testi-lelki
egészségünkért el´óadást tartott Dr. Bódi
István, aki hosszú évtizedeken keresztül
volt háziorvos a településen, aki szinte
mindenkit ismer, és akit mindenki ismer.
A hosszú, egészséges élet titka volt el´óadásának a f´ó mottója. Felhívta a figyelmet
az egészséges életmódra: fogyasszunk sok
zöldséget, de nem kell elhanyagolni az állati fehérjék bevitelét sem ; az alkohollal
sincs semmi probléma, ha mértékkel fogyasztja az ember, mivel egy pohár bor
még a szervezetnek is jól jön ; amit´ól maximálisan tartózkodni kell az a dohányzás,
és különféle szintetikus és nem szintetikus
drogok használata. A mozgás fontosságát
viszont kiemelte, minden korosztály részére adott tanácsokat, hogy úgy az id´óskorban, mint fiatalon, milyen, szinte ingyenesen végezhet´ó sporttevékenységet
lehet folytatni mindenkinek. Sok kérdés
hangzott el a megjelentekt´ól, amire a dok-

tor úr szívesen válaszolt.
2015. október 6-án a Megemlékezések, emlékek napja alkalmából Szabadságunk vértanúi címmel Mez´ófi Zoltán
történelem tanár tartott a helyi Általános
Iskola 7-8. osztályos tanulóinak projektoros kivetítéses szemléltet´ó el´óadást az
1848-1849-es szabadságharc után lév´ó
megtorlásról, a kivégzett tábornokok életútjáról, az események történelmi el´ózményeir´ól és azok végkifejletér´ól.
2015. október 7-én a Partnerségben a
biztonságos életért Félelem nélkül a biztonságos életért címmel Jávorka János, a
helyi Polgár´órség vezet´óje tartott el´óadást
a középiskolásoknak és a helyi lakosoknak. Kiemelte a helyi képvisel´ó-testület
szerepvállalását, valamint a Polgár´órség
szerepét. Fontosnak tartotta megemlíteni
a globalizáció hatásait, jellemz´óit, hatásait
is. Az éghajlati viszonyok alakulása, széls´óséges változása is nagyban befolyásolja
biztonságérzetünket. Természetesen még
az sem mindegy, hogy mely részén élünk
a világnak, mivel ez is egy olyan tényez´ó,
ami kihat az egyénre, családjára.
A programsorozat sikeresnek mondható, reméljük, jöv´óre ugyanilyen tartalmas el´óadásokkal várhatjuk az érdekl´ód´óket.

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, 0630-960-7683

Nyitva tartás
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.
A folyamatban lév´ó felújítás ideje
alatt egyes termek részlegesen üzemelnek. Emiatt a tervezett programokban változások lehetnek.
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Nem bántja a szemét?!
Utasok nincsenek a Föld nev´ú ´úrhajón - mindannyian a legénységhez tartozunk.
/Marshall McLuhan/
Az el´óz´ó lapszámban megjelent Mártonné
V. Erika jegyezte “Pár gondolat környezetünkr´ól” nagyszer´ú írás motivált arra,
hogy annak egy szeletével, a helyi szeméthelyzettel kapcsolatosan pár problémára rávilágítsak.
Sajnos vannak, akik nem szállíttatják
el a szemetet, hanem inkább a Nagymez´óre viszik ki, és ott az út mellett öntik le.
Papírhulladék is található ott b´óven, melyb´ól lehetséges, hogy a tulajdonosok kiléte
is egyértelm´úen megállapítható - ha lenne
a városnak szemétügyben is nevén nevezett gazdája, vagy e helyzetnek a képvisel´ó-testület által megnevezett felel´óse, akinek szintén értéket jelentenek a fent hivatkozott cikk által vázolt természeti adottságok. Lassan nem csak a rókák, de a patkányok is vendégei lesznek városunknak a
növeked´ó illegális szemétlerakók kapcsán. A kihívás túlmutat a kampányszer´ú
szemétgy´újtési akciókon.

Másik komoly probléma a leveg´ószennyezettség, melynek alapja szintén a
nem megfelel´óen kezelt szemétszállítási
problémára vezethet´ó vissza. Köztudomású, hogy vannak akik inkább elégetik a
háztartási hulladékot, mintsem, hogy kukába helyezzék azt.
Hétf´ónkét kilométerekr´ól látható, fekete s´úr´ú füst szokott felszállni, tömény
égett gumi és m´úanyag szag kíséretében.
Ezen tevékenységnek a felel´ósei is
egyértelm´úen azonosíthatók lennének,
ha egy jól szabályozott helyi rendeletr´ól
lenne szó, amely értünk Rétságiakért született.
Hivatalból kellene els´ó körben eljárni
és nem magánszemélyeknek be és feljelentést tenni (amire többször el´ószeretettel
hivatkoznak hárítva magukról a felel´ósséget), hanem a képvisel´ó-testületnek
kell az önkormányzat alapvet´ó feladatellátása érdekében körültekint´ó, szakszer´ú, ellen´órzött szabályozást alkotni.
Kérem a cikk leközlését a Hangadóban és az illetékesek helyzetkezel´ó megoldási javaslatait.
Tisztelettel: Gál Gábor helyi lakos

Felhívás
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 65 ezer
ügyfélcímet szolgál ki 45 településen. Az
ügyfelek többsége rendszeresen befizeti
számláit és nincs tartozása a hulladékszolgáltató társaság felé. Az Ügyfelek ezzel a
felel´ós magatartással járulnak hozzá a
Zöld Híd 265 munkahelyének megtartásához, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás színvonalas m´úködtetéséhez, a közegészségügyi és járványügyi veszélyhelyzetek elkerüléséhez és a környezetbiztonság fenntartásához.
Sajnos azonban közel 14 000 ügyfelünk nem fizeti rendszeresen a hulladékszállítási díjat. Gyakorlatilag minden ötödik ügyfelünknek tartozása van! S´ót sokan
évek óta “potyautasok”, azaz úgy veszik
igénybe a szolgáltatást, hogy nem szerepelnek a nyilvántartásunkban. A Zöld Híd
Régió Nonprofit Kft-nél mindezek miatt
az elmúlt években 500 millió forintos hiány keletkezett: ennyi pénzb´ól 9 hónapon

keresztül tudnánk biztosítani az összes
dolgozónk munkabérét.
A Zöld Híd Régió Nkft. ezúton is
szeretné felhívni érintett Ügyfelei figyelmét, hogy amennyiben lejárt tartozásuk van, azaz nem fizették meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásunk
ellenértékét, nekik nem tudjuk biztosítani a 2016-os évre érvényes matricát!
Ahhoz tehát, hogy 2016. január 01-t´ól
a hulladékokat el tudjuk szállítani, érvényes, 2016. évi matrica szükséges.
Tisztelettel kérjük, hogy akinek tartozása van, az haladéktalanul vegye fel a
kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal az ismert címeken és elérhet´óségeken.
http://www.zoldhid.hu/kft/ugyfelszolgalat/
A közszolgáltató a 2016-os matricák
postázását 2015. november 16-tól kezdi
meg.
Köszönjük figyelmét és együttm´úködését!

Apróhirdetés
Eladó borospince a Sz´ól´ó dombon. Faragott k´ób´ól épült, 18 m2. Ár: megegyezés
szerint. Tel.sz.: 06 30 428 7067

Hirdessen a Hangadóban!
Lakossági apróhirdetések közzététele 100
bet´úig 300 Ft. Ugyanebben a díjban szerepel, hogy a Hangadó digitális változata
megjelenik a városi honlapokon is.

Szolgáltatási ajánlat
A m´úvel´ódési központ felújított aulája
bérbe vehet´ó – kb. 100-120 f´ós – lakodalmak, családi és egyéb társas rendezvényekre. Igény szerint a vendéglátásban,
dekorációs munkákban segítséget nyújtunk. Részletes felvilágosítás a m´úvel´ódési központ irodájában, illetve a 35/350785-ös telefonszámon állunk rendelkezésére.

Szelektív hulladékgy´újtés
2015. szeptember hónaptól megváltozik
a szelektív hulladékgy´újtés rendszere!
A szelektív hulladékgy´újt´ó szigetekre
2015 augusztusától csak üveg hulladék
elhelyezése lehetséges!
Szelektív hulladékgy´újtésre a jöv´óben
háztól elszállítással kerül sor. A tiszta állapotú papír, m´úanyag és fém italos dobozok az erre a célra rendszeresített, díjmentes zsákokban helyezhet´ók el kéthetente a
hulladékgy´újt´ó edények (kukák) helyein.
Zsákot a Zöld Híd szakemberei osztottak
ki, kihelyezett telt zsákok helyett újat
hagynak a helyszínen, illetve díjmentesen
beszerezhet´ó Rétságon a Paletta Trade
(Sipos bolt) üzletben. Az elszállításra kéthetente kerül sor, az alábbi id´ópontokban,
és azt követ´óen:
2015. december 3. csütörtök
2015. december 17. csütörtök
2015. december 31. csütörtök
Itt is felhívjuk a figyelmet, hogy a továbbiakban a szelektív hulladékgy´újt´ó szigeteken - üvegen kívül - semmilyen más
hulladék nem helyezhet´ó el. A közrend és
a tisztaság meg´órzése érdekében ezen
helyszíneket a térfigyel´ó kamerák rögzített felvételekkel is ellen´órizhet´óvé teszik!

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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