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1. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: 2015. január 23. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Dr. Katona Ernő képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita jegyző ált.h. 
                         Lichtenberger Edit jkv.vez. 
                         Majnik Tamás RTV munkatárs  
                         Dudás György Járási Hivatal vezetője 
                         10 fő rétsági lakos 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelent képviselő társaimat, 
érdeklődő helyi lakosokat, televízió nézőket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, 5 
képviselő-testületi tag jelenlétével. Javasolom jegyzőkönyv hitelesítőnek Jávorka János, 
valamint dr. Szájbely Ernő képviselő urakat. Megállapítom, hogy a javaslatot jelenlévők 5 
egyöntetű igen szavazattal elfogadták.  
 
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság január 20-án ülésezett, a bizottság javaslata az 
eredeti meghívón 12. napirendként szereplő Polgármesteri kérelem című napirend levétele. 
 
Megérkezett Varga Dávid Géza képvisel ő az ülésre (6 szavazó) 
 
A Polgármesteri kérelem című napirend tárgyalását én kértem. Elmondanám miről is szól az. 
Azzal a kérelemmel fordultam a Képviselő-testülethez, hogy munkám segítése érdekében a 
Polgármesteri Hivatalban egy fő többletlétszámot biztosítson.  Az új titkársági munkakör a 
következő feladatokat tartalmazná. Levelezésem bonyolítása, pályázatok figyelése, 
lakossági, civil szervezetek segítése, informatikai rendszer, városi honlap karbantartása, 
kapcsolattartás a katasztrófavédelemmel, kiemelten a helyi polgárvédelmi feladatokra. Sok 
pályázat jelent meg, megígértem a civil szervezeteknek, hogy segítenék benne, de úgy a 
lakosságnak is. Ha ez a létszám megvolna, én ezzel az emberrel meg tudnám oldani a 
pályázatokat úgy a magánéletbe, úgy a vállalkozásba tudnák segíteni. Valamint hasznosítani 
tudnám az informatika rendszert és a városi honlapnak a karbantartása terén, amikért elég 
kemény pénzeket fizetünk. Aztán kapcsolattartás a Katasztrófavédelemmel, kiemelten a 
helyi polgárvédelmi feladatokra. Aztán nagyon kellene nekem a BM kapcsolatokhoz, ami 
majd Egyebekben téma lesz.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ez megint szabálytalan polgármester úr, elnézést, hogy 
közbeszólok. Most a napirendi javaslatot kellene ismertetni, aki elfogadja igennel szavaz, aki 
nem, az pedig nemmel.  
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Hegedűs Ferenc polgármester: Doktor úr, hadd vezessem le én az ülést. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Hiába, hogy Te vezeted, ez az SZMSZ-nek nem felel meg. 
Álljál elő ezzel az Egyebekben, de ilyen napirend előtt nincsen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Akkor majd lesz, biztos, hogy lesz! 
A Hangadó itt van, köztudott (nem tudom, hogy bojkottálják-e) nem jelent meg két hónapja. 
Ennek a működésére is szeretnék hatni. Erről szól a 12. napirendi pont, amit letörölt a 
bizottság, vagyis kérte, hogy vegyük le napirendről.  
A napirend levételére szóló bizottsági javaslatot szeretném megszavaztatni. Kérem 
szavazzon, aki az eredeti meghívón szereplő 12. napirendi pontot, a Polgármesteri kérelem 
című témát levenni javasolja a mai ülésről.  
 

Megállapítom, hogy 4 igen, 2 nem szavazattal a 
Képvisel ő-testület a Polgármesteri kérelem cím ű 
napirend levételét elfogadta.  
 
 

12-es napirendként javasolom felvenni a Sebességjelző javítási lehetőségei című napirendet. 
13. napirendként a II. számú háziorvosi szolgálatnál feladat-ellátási szerződés 
megkötésének szükségessége, 14. napirendként a Nógrád megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság kérelme című napirendeket.  
 
Kérem, aki a napirendek felvételével egyetért, szavazzon.  
 

Megállapítom, hogy 6 egyöntet ű igen szavazattal a 
Képvisel ő-testület a felvenni kívánt napirendek 
tárgyalását elfogadta.  
 

Ismertetem mai ülésünk napirendi pontjait, kérem aki egyetért azok tárgyalásával, 
szavazzon.  
 

Megállapítom, hogy 4 igen, 2 nem szavazattal a 
Képvisel ő-testület a mai ülés napirendjeit elfogadta, és 
az alábbiak szerint tárgyalta.  
 

1.) 2015. évi költségvetés el őkészítése   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság, Szociális Bizottság  

 
2.) Polgármester szabadságolási ütemterve   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
3.) 2015. évi startmunkaprogram pályázat benyújtásá nak lehet ősége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  
                                             Szociális Bizottság 
 

4.) Közvilágítás korszer űsítés lehet ősége   
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
5.) Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz  
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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
6.) Rétság Város Polgármesteri Hivatalában lév ő felvonó karbantartása, ellen őrzése és 

vizsgálata  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
7.) Rétság város játszótereinek id őszakos felülvizsgálata, kerítés és táblák 

ellenőrzése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
8.) Bacsa István kérelme  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
9.) Váci Naszály Közhasznú Motor SE és RRT kérelme  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
10.) Rétság Árpád Egylet 2014. évi kérelme  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
11.) Dr. Katona Ern ő 2014. év 2015. évi képvisel ői tiszteletdíj felajánlásra 

vonatkozó kérelme  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
12.) Sebességjelz ő javítási lehet őségei 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  
 

13.) II. számú Háziorvosi Szolgálatnál feladat-ellá tási szerz ődés megkötésének 
szükségessége 

Előterjesztő: Dr. Csaja Terézia járási tisztifőorvos (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  
 
14.) Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság k érelme 
Előterjesztő: Berecz György igazgató (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
15.) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől.  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság,  

 
 

16.) Egyebek 
  

1./ 2015. évi költségvetés el őkészítése 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, felkérem elnök urat ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság január 20-án 
tartotta meg az ülését, amelyen a bizottság teljes létszámmal jelen volt, tehát 9 fővel 
határozatképes volt. Az előző években a költségvetés összeállítását mindig megelőzte egy 
költségvetési koncepció. Tavaly év közbeni jogszabályváltozás miatt, jelenleg ez nem így 
van. Ugyanakkor az állami támogatás, a Magyarország központi költségvetéséről szóló  
2014. évi C. törvény alapján jogcímenként számított összeg egy táblázat formájában lett az 
előterjesztéshez mellékelve. Néhány fontosabb részt szeretnék kiemelni. A köztisztviselői 
illetményalap, a 38.650 Ft továbbra sem változott, ugyanígy a közalkalmazotti bértábla sem 
változott. A köztisztviselők részére kötelezően biztosítandó minimum juttatás cafeteria éves 
összege 193.250 Ft/év. A minimálbér 105.000 Ft-ra emelkedik, a garantált bérminimum 
122.000 Ft/hó. A közfoglalkoztatási bér 79.155 Ft/hó, öregségi nyugdíj legkisebb összege 
28. 500 Ft/hó, szociális hozzájárulási adó 27 %. A szociális igazgatás területén van változás, 
március 1. nappal a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély a 
járás hatáskörébe kerül. Március 1. nappal megszűnik a lakásfenntartási támogatás. A 
lakosság szociális ellátásában nagyobb szerepet kapnak az önkormányzatok, viszont állami 
támogatást ezen a jogcímen 2015. évben nem kap az önkormányzat. A februári ülésen a 
szociális rendeletünket mindenképpen felül kell vizsgálnunk. Ami szintén jelentős változás 
ebben az évben, hogy igen jelentősen változtak a közétkezéssel kapcsolatos szabályozások. 
Jelentősen megváltozik az étkezés összetétele stb. A sok új szabályról kaptunk egy 
összefoglalót az előterjesztéshez, amelyet a Somogy Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve adott ki. Amiben szintén dönteni szükséges, az a 
közösségi busz, amit annak idején iskolabusznak vásárolt a város pályázat útján. Az 5 éves 
fenntartási, működtetési idő lejárt, a beszerzés 2009. decemberben történt. Döntés 
szükséges arról, hogy fenntartjuk-e a buszt, illetve a másik lehetőség, hogy eladjuk.  
 
A bizottsági vitában felmerült a kérdés, hogy a jelenlegi feltételekkel a közétkeztetéssel 
kapcsolatos igen szigorú szabályozásokat be tudjuk-e tartani.  Várhatók-e ellenőrzések, 
bírságolások ezzel kapcsolatban. A válaszban elhangzott, hogy vannak aggályok a rendszer 
működésével, felszereltségével és sok más egyébbel kapcsolatban a konyhát illetően. 
Jegyző úr elmondta, hogy meg lehet csinálni, de képességektől, és hozzáállástól is függ 
elsősorban, hogy hogyan boldogulnak a feladattal. Bírságvonzata természetesen van a 
szabályok nem betartása esetén. A bizottsági tagunk felvetette, hogy a Képviselő-testület 
fontolja meg a konyha vállalkozásba adásának lehetőségét. Meg kell vizsgálni, hogy 
közbeszerzés köteles-e a vállalkozásba adás. A környéken több településen az étkeztetések 
vállalkozásban működnek, pl. Nagyorosziban is. Jegyző úr elmondta, hogy nagyon jók a 
tapasztalatok. Elhangzott, hogy nem közbeszerzés köteles a vállalkozásba adás. 
Nagyorosziban 17 éve így működik a dolog, 250 adagot összesen 2,5 fő alkalmazott készít 
el. Megtakarítás van, olcsóbban főznek, és a minőséggel is nagyon elégedettek. Másik 
hozzászólásban elhangzott, hogy korábban volt már egy vállalkozó, aki felajánlotta, hogy a 
jelenlegi dolgozókat átvenné, és bérleti díjat fizetne a használatért. Ide telepítene egy 
központi konyhát, innen látná el a környéket az étkeztetésben. Gyakorlatilag iparűzési adót is 
helyben fizetne. Jegyző úr elmondta, hogy a tanév közbeni váltás nem célszerű, ha ilyen 
döntés születik, akkor augusztus vagy szeptember 1-et javasolná határidőként megjelölni. Az 
egyéb számokhoz kapcsolódóan elhangzott, hogy a központi, illetve állami támogatás 
összege ebben az évben a tavalyi évhez képest hárommillió forinttal csökken. A felújítási, 
illetve fejlesztési feladatokat továbbra is célszerű majd külön kezelni. A következő téma a 
busznak a kérdése volt. Elhangzott, hogy letelt az 5 év, amíg kötelező volt a buszt 
üzemeltetni. Annak idején diákokat szállított a busz az iskolába, erre a célra is került 
megvásárlásra. Amikor az iskola a KLIK fenntartásába átkerült, ők közölték, hogy erre nem 
tartanak igényt. Mivel ez iskolabusz, az ülőhelyek is így lettek kialakítva. Nem túl sokat futott 
a busz, jelen pillanatban 10-15 millió forintért lehet értékesíteni. Felvetődött, hogy a civil 
szervezetek nem tudnák –e hasznosítani a buszt, de akármelyik szervezetet nézzük 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                         1/2015.(I.23.) sz. jegyzőkönyve 

 5

nagyobb a létszámuk, mint a buszon a férőhely, szóval még egy alkalmatosságról 
gondoskodniuk kellene, ha valahova utazni kívánnának. Ez a busz csak 29 személyes, tehát 
erre a célra nem alkalmas. Felvetődött még a bérbeadás lehetősége is. Elhangzott, hogy 
nem biztos, hogy járható, mert a bérlő nem tudni milyen állapotban adja vissza a járművet. 
Felvetődött, hogy a civil szervezeteknek, elsősorban a nyugdíjas kluboknak az utaztatását 
más formában kívánja a testület majd támogatni. Az autóbusz eladása mellett szavazott 8 fő, 
1 fő tartózkodott. A konyha vállalkozásba adását a bizottság 9 egyöntetű igen szavazattal 
javasolta a testületnek. A kiegészített módosított határozat elfogadását a bizottság 9 
egyöntetű igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Kicsit úgy néz ki a bizottság véleménye, hogy tegyünk pénzzé 
mindent. Nem biztos, hogy hosszú távon ez jó. Az iskolabusz kérdésében azt az érvet 
elfogadom, hogy kicsi a kapacitása. A bérbeadásnál rögzíteni szokták, hogy milyen 
állapotban kerüljön a bérelt gépjármű vissza. Lelakott állapotú visszaadás nem igen fordulhat 
elő. Vagy csak megfelelő kártérítés mellett. Többen kérdezték, hogy az autóbuszt nem 
lehetne-e kibérelni, vannak olyan fuvarok, amikhez pontosan ekkora méretű buszra lenne 
szükségük. Ez a busz azt a kategóriát képviseli, ami egyébként a környéken hiánykategória. 
Így kicsit erősebb áron is bérbe lehetne adni. Nem hiszem, hogy olyan sokat számítana az a 
10-15 millió forint Rétság város költségvetésébe, hogy megérné. Ha az a gond vele, hogy 
csak 29 fős, akkor vegyünk egy nagyobbat, arra viszont lenne igény a nyugdíjasok, valamint 
a többi civil szervezet részéről is. Csak itt úgy látom nem ez a szándék a bizottság részéről, 
hanem adjuk el, aztán majd lesz valami. Köszönöm. 
 
Kotroczó Balázs  képviselő:  Ez egy nagyon nehéz döntés. Van egy buszunk, és még sincs 
buszunk. Ha eladásra meg lesz hirdetve, közben bárkinek jó javaslata van, azt ismertetni kell 
a testülettel, az eladástól el lehet állni. 29 + 1 fő sofőr, de nem felnőtt termetű emberekre van 
méretezve. Köszönöm.  
 
A konyha vállalkozásba adásával kapcsolatban. Az ott dolgozók becsületesen dolgoznak, 
megbízunk bennük, a nyugdíjas klubnak is főztek már. Ha a pályázat ki lesz írva, olyan 
élvezzen előnyt, aki az ott dolgozókat alkalmazni tudja.  
 
Jávorka János  képviselő: Az iskolabusz kérdésében azt tudom támogatni, hogy értékesítse 
az önkormányzat, a bevételt hasznos célra fordítsa. Amikor az iskolabusz beszerzésre 
került, és hordta a gyerekeket Bánk, Tolmácsra, állami támogatás járt ezért. Ennek ellenére 
nem volt olcsó a fenntartása. Ráfizetés volt akkor is. Az elmúlt év bebizonyította, hogy több a 
kiadás rá. A busznak van szabályzata, tarifák magasak, javasolom az értékesítését. A 
Képviselő-testület meg fogja találni a módját, hogy a szervezetek kirándulását támogassa, és 
akkor arányosan fog részesülni a támogatásból mindenki.  
 
A konyhával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a magam részéről a vállalkozásba 
adást tudom javasolni. Hosszú évek óta dilemmák vannak, kb. 2002-től. A dolgozók átvételét 
rögzíteni kell a szerződésben. Köszönöm.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Szomorú vagyok, azt hittem gördülékenyebb lesz ez a 
napirend. A konyhára és buszra vonatkozó javaslat is elég nehezen ért már ide. Mindenkit 
érint valamilyen szinten a városban ez a két kérdés. Azért vagyok még szomorú tisztelt ifjú 
képviselő társam Varga Dávid úr, legyél már kedves eljönni Pénzügyi Bizottsági ülésre, mert 
most kivettél egy mondatot, hogy ez a Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy mindent elad. 
Ez egy gyönyörű populista  mondat. El kell jönni PVB ülésre, ott volt vélemény, nem egy, 
hanem több. Senki nem gondolja azt, hogy ez egy népszerű döntés. Egyet bizton merek 
állítani, hogy csak úgy cél nélkül a PVB 9 szavazattal nem akar eladni semmit. Az 
önkormányzatnak nem az a profilja, hogy a buszt üzemeltesse. Nem köteleztem el magam a 
két kérdésben, ma nem ez a téma, ezek költségvetést érintő kérdések. Köszönöm.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Én voltam az, aki Dávidot a Pénzügyi Bizottságba szerettem 
volna beállítani, és Ti keményen kiharcoltátok, hogy véletlenül se kerüljön be. Nem kötelező 
neki eljárni.  
A busz kérdést kicsit vállalkozói szemmel szeretném megnézni. Én azt érzékelem, hogy a 
polgármesteri ígéretemben is a buszra elég szépen alapoztam. Még pedig azért alapoztam, 
mert elhangzott, hogy a civil szervezeteket segítsük. Én inkább azon tanakodnék, hogy a 
rétsági embereknek egy megfelelő tarifát találjon a PVB közösen a testülettel, ne azon 
meditáljunk, hogy lehet tőle megválni. Okos ember ilyen termelőeszközt, ilyen állapotú gépet 
vásárol. Ha ezt vállalkozói fejjel nézem, még Ti mondtátok PVB ülésen, jó minőségben van a 
busz, szinte még be sincs járatva. Hát akkor egy be nem járatott autót nem lenne szabad 
eladni. Csak hallgattam bizottsági ülésen is, hogy miről beszéltek. Ezt a buszt meg kell 
tartani, rétsági emberek részére normális tarifával kell üzemeltetni. Úszni kell vinni a 
gyerekeket. Valamikor szeretnék csinálni uszodát Rétságon, de most Vácra és 
Balassagyarmatra kell hordani őket. Most pl. Csíksomlyóra lehet pályázatot beadni, ebbe 
próbáltok meggátolni, nem véletlen akartam az embert felvenni, gyerekek, 66 pályázat van 
civil szervezeteknek utazásokra. Segíteni kell, hogy megkapják a pályázati pénzt, és az a 
pályázati pénz ide kerüljön vissza. Először meg kell teremtenünk az 1 Ft-ot, és megnézni 1 
Ft-ból hogy lehet 2-őt csinálni. Az a legegyszerűbb, ha valami van fogom, és eladom. 
Ugyanez a konyhával is a helyzet, de mielőtt erről beszélnék, először is meg szeretném 
köszönni a konyhai dolgozóknak mindenki megelégedettségére a munkáját, mert én magam 
is odajárok. Keresek mindennap 20 km-t, eddig eljártam Berkenyére, Szendehelyre. Most 
idejárok, nagyon kényelmes nekem az a 820 Ft, ugyanennyit keresek vele, mert nem költöm 
benzinre. Én örülök, hogy itt van a konyha. Az én ötletem a konyhával, sőt az én bánatom, 
hogy az elmúlt években a konyha nem lett felújítva, nem lett rá áldozva. Most nagy pénzt 
költöttünk az étterem részére, de a konyhát meg kell nézni. Voltam most Szügybe, itt-ott, kis 
költségvetésű falvakban, és gyönyörű konyháik vannak nekik.  Ha egy vállalkozónak megéri 
a konyhát üzemeltetni, akkor miért nem éri meg az önkormányzatnak? Nyugdíjasoknak 
főztek, itt vannak a fiatalok, jönnek a tűzoltók itt a konyha főznének, vállalkozóval nem tudtok 
így rendelkezni. Függetlenül attól hogyan döntötök, én a magam nevében nagyon szomorú 
vagyok, sőt még szomorúbb azért, mert a kampány előtt mindenki azt mondta, hogy ha jön a 
Hegedűs a polgármester, akkor vége a konyhának, és érdekes módon itt kinyíltak a virágok, 
és Ti akarjátok ezeket megszüntetni. Nem tudom, mi ezzel a célotok. Se a konyhát se a 
buszt, erről ne döntsetek, hogy el legyen adva, el legyen prédálva, mert ez szomorú lenne. 
Köszönöm.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Olyan döntési alternatíva nincs előttünk, hogy mai napon 
döntsünk, hogy eladjuk a buszt, vagy sem. Ezek a témák költségvetést érintő kérdések közé 
tartoznak. Amennyiben egy meggyőző javaslat lesz, dönthet úgy a testület, hogy nem adja el 
a gépjárművet. Költségvetés tervezés van ma napirenden, ne vezessünk félre senkit. Nem 
az a célja a testületnek, hogy mindent eladjon, és jó lenne, ha nem az indulatok feszülnének 
egymásnak.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Elmondta elnök úr is, hogy úgy döntöttetek, hogy az eladás 
és vállalkozásba adás mellett döntöttetek. Az a korrekt, ha szavazunk külön a költségvetés 
elfogadásáról, a busz eladásáról, és a konyha eladásáról. Felolvasta elnök úr is, nem én 
találtam ezt ki. A PVB véleménye így volt, és felsorolta azt is, mire mennyien szavaztak.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Mezőfi képviselő társamtól elhangzottakra reagálva, engem 
borzasztó büszkeséggel tölt el az, hogy majdnem minden testületi ülésen elhangzik mert én 
fiatal vagyok, tudomásom szerint Te is ennyi idősen már képviselő voltál. Továbbgondolnám, 
a kor csak egy állapot, és semmit nem befolyásol. Visszatérve arra, hogy nem akarja ez a 
javaslat eladni a buszt, a 14-es pont úgy van megfogalmazva, hogy az autóbusz eladására 
meg kell tenni a szükséges lépéseket. Mi ez, ha nem az, hogy eladjuk!? Ebből számomra 
nem az jön ki, hogy mérlegelni kell az autóbusz eladásának lehetőségét. Ez konkrétan azt 
jelenti, hogy a bizottság úgy döntött, hogy adjuk el a buszt. Köszönöm. 
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Busz kérdésre visszatérve, az nem tarifa kérdése, annak 
idején amikor a tarifát kiszámoltuk ha jól emlékszem polgármester úr véleménye is benne 
volt, még azt is mondtad, hogy ez is elég alacsony mértékű, mert ennyiből nem lehet kihozni. 
Még ehhez képest is szolidan lett megállapítva, és ettől függetlenül nem volt rá kereslet. 
Most arról van szó, hogy ez a busz alkatánál fogva arra a célra, hogy egy 60 fős nyugdíjas 
klub elmenjen kirándulni, nem alkalmas. Elherdálni az előző ciklusban és most sem fogja a 
város vagyonát a Képviselő-testület. Ez kiderült az eddigiekből is. A konyha vállalkozásba 
adása valóban sokszor felmerült. Az annak idején jelentkező vállalkozó kijelentette, hogy ide 
központi konyhát szeretne hozni, és nem létszámot leépíteni, hanem létszámot bővíteni. Sőt 
annak idején a konyha rendbetételét, helyrehozását is vállalta. Számtalan előnye lenne. Úgy 
gondolom, semmit nem veszítünk azzal, ha meg van hirdetve, aztán dönteni lehet. Az, hogy 
valami meg van hirdetve, az nem azt jelenti, hogy ebből az következik, hogy az eladás is 
megtörténik. Ha lesz megfelelő ajánlat, azt kell mérlegelni, és utána a döntést meghozni. A 
határozati javaslatot pontonként nem lehet szétszedni. A Pénzügyi Bizottság javaslatát kell 
feltenni szavazásra, és nem külön-külön pontonként szavazni. Volt egy kiosztott határozati 
javaslat az előterjesztéshez, ehhez képest a PVB-nek van egy módosító javaslata, azt kell 
feltenni szavazásra. Köszönöm.  
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: A 13-as 14-es pontra szólt a javaslat, erre kell most külön szavazni, 
elfogadjátok-e, vagy nem. Ezt követően egyben a két ponttal együtt kell a határozatra 
szavazni.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Hangsúlyozom, hogy nem arról szól ez a határozat, hogy a 
testület eladja, vagy nem adja el a buszt. A 13-as és 14-es határozati pontokra 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A 13-as és 14-es határozati pontokra vonatkozóan aki arra 
szavaz, hogy kikerüljenek a határozatból, kérem kézfeltartással jelezze.  
 

Megállapítom, hogy 2 igen, 4 nem szavazattal a 
Képvisel ő-testület nem javasolja a határozatból kivenni 
a 13-as és 14-es pontot.  

 
Kérem szavazzon, aki a módosított, kiegészített határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen, 
2 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 
1/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi 
költségvetés elkészítését megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A 
Képviselő-testület a bemutatott tények alapján a 2015. évi költségvetés 
helyzetét stabilnak tekinti, fő feladatának a stabilitás megtartását tartja. 
 
1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy 

indokolatlanul sem bevétel, sem kiadás nem tervezhető.  
 
2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt 

összegeket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, 
szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni. 

 
3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A 

pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt. 
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4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat 
tételesen, külön mellékletben kell kimutatni.  

 
5.) A 2015. évi cafetériát közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya alá 

tartozó dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a 
köztisztviselők vonatkozásában, egységesen bruttó 193.250 Ft-ban 
javasolja tervezni.  

 
6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi 

eszközök tervezését 2015. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak 
alapján kell végrehajtani.   

 
7.) A jubileumi jutalmak ellenőrzését 2015. évben is szakértő bevonásával 

folytatni kívánja a Képviselő-testület. A járandóságokat ütemezni kell, de 
kifizetés előtt az ellenőrzésnek meg kell történnie.  

 
8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény szerint 

járó kötelező juttatásokat lehet tervezni. A nem kötelező juttatások továbbra 
sem tervezhetők.  

 
9.) Jutalom a 2015. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem 

tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján 
építhetők be az eredeti előirányzatok közé.  

 
10.) A 2014. évi feladatelmaradások költséghatását a pénzmaradvány terhére 

vissza kell tervezni. 
 
11.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Járóbetegellátó működésének 

finanszírozása, HPV védőoltás, Bursa ösztöndíj,  stb.) a 2015. évi 
költségvetésben ütemezni kell. 

     A szociális kiadások finanszírozásának módosulása miatt 10.000 eFt 
tartalékot kell képezni.  

 
12.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az 

intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek 
közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások. 

 
13.) A konyha vállalkozásba adásának előkészítését a március havi ülésen elő 
kell terjeszteni.  
 
14.) Az autóbusz eladására meg kell tenni a szükséges lépéseket (felmérés, 
hirdetés).  
 

15.)  A végleges költségvetéseket 2015. február 3. napig kell eljuttatni a 
Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz.  

 
A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  
 
Felelős: valamennyi intézményvezető, polgármester 
Határidő: folyamatos, majd 2015. február 15. 
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 2./ Polgármester szabadságolási ütemterve 
      Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: 2014. évről van 4 nap szabadság, 2015. évre 39 nap jár. 32 
nap van ütemezve, előre nem látható eseményekre 7 munkanap van hagyva. A bizottság a 
polgármester szabadságolási ütemtervét 9 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester:  Kérdés, vélemény? Aki a bizottság javaslatát elfogadja, 
kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen, 
1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozat át. 
 
2/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hegedűs Ferenc 
polgármester 2015. évi szabadság ütemezéséről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a  - határozat mellékletét képező – szabadságolási tervet elfogadja.  
 
Határidő: ütemezés szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Melléklet a 2/2015. (I.23.) Kt. határozathoz 
Hegedűs Ferenc polgármester 2015. évi szabadság ütemezése  

 

Január  Július 

Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas.  Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas. 

      1 2 3 4      1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11  6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18  13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25  20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31    27 28 29 30 31     

        Szabadság     13 

Február  Augusztus 

Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas.  Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas. 

            1            1 2 

2 3 4 5 6 7 8  3 4 5 6 7 8 9 

9 10 11 12 13 14 15  10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 20 21 22  17 18 19 20 21 22 23 

23 24 25 26 27 28    24 25 26 27 28 29 30 

               31             

               

Március  Szeptember 

Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas.  Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas. 

            1    1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 

23 24 25 26 27 28 29  28 29 30         
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30 31            Szabadság     3 

               

Április  Október 

Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas.  Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas. 

    1 2 3 4 5        1 2 3 4 

6 7 8 9 10 11 12  5 6 7 8 9 10 11 

13 14 15 16 17 18 19  12 13 14 15 16 17 18 

20 21 22 23 24 25 26  19 20 21 22 23 24 25 

27 28 29 30        26 27 28 29 30 31   

               Szabadság     2 

               

Május       November 

Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas.  Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas. 

        1 2 3              1 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 

szabadság           5  30             

Június              

Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas.  December      

1 2 3 4 5 6 7  Hétfő  Kedd Szerda Csüt. Péntek Szom. Vas. 

8 9 10 11 12 13 14    1 2 3 4 5 6 

15 16 17 18 19 20 21  7 8 9 10 11 12 13 

22 23 24 25 26 27 28  14 15 16 17 18 19 20 

29 30            21 22 23 24 25 26 27 

szabadság           2  28 29 30 31       

        Szabadság     7 

        Ütemezett szabadság összesen 32 

 
 
 

3./ 2015. évi startmunkaprogram pályázat benyújtásá nak lehet ősége 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: A Szociális Bizottság is tárgyalta a napirendet, megadnám a 
szót elnök úrnak. 
 
Jávorka János  Szociális Bizottság elnöke: Bizottságunk kedden tartotta ülését, teljes 
létszámmal, 5 fővel ülésünk határozatképes volt. Tárgyaltuk ezt a napirendi pontot is többek 
között. A két programból a belvíz elvezetési programban történő részvételt bizottságunk nem 
javasolja, az illegális hulladék lerakóhelyek felszámolásra vonatkozó programot 5 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság a testületnek. Köszönöm. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ahogy már említettem, a szociális ellátásoknak az állami 
támogatása idén jelentősen megváltozik. Ehhez a feladathoz központi támogatást nem 
kapunk. Így a városi szociális háló megerősítésének a lehetőségét elsősorban a közmunka 
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programban lehet megvalósítani, amelynek az előnyei, hogy magasabb juttatást kapnak, 
mint az átmeneti segély összege, munkaszerződés alapján a havi jövedelem kiszámítható, 
illetve hasznosnak érezhetik magukat a városban a társadalom számára. Az önkormányzat 
oldaláról ami előnye a közmunkaprogramnak, hogy továbbra is jelentős mértékben államilag 
támogatott, kevesebb saját forrást szükséges biztosítanunk. Aki nem hajlandó dolgozni a 
programban, az együttműködés hiánya miatt az ellátása megszüntethető. Nem utolsó sorban 
közreműködésükkel javul a városkép, az elmaradt feladatok elvégzésre kerülhetnek. Az 
előterjesztéshez megkaptuk a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által 
kiadott tájékoztatót. Két elem van, amit az előterjesztés is kiemel, az egyik a belvíz-
elvezetési program, a másik az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása. A program 
időtartama 10 hónap, és a pályázat benyújtásának a határideje a mai nap.  
Bizottsági ülésen kérdésként elhangzott, hogy emellett a programok mellett várhatóak-e az 
idén egyéb közmunkaprogramok. Erre választ jelen pillanatban senki nem tudott adni. Másik 
kérdés, hogy a vízelvezetéseket az anyag szerint vízgazdálkodási szervezetekkel 
együttműködve kell végezni, és felmerülhet-e ezzel kapcsolatos tervezési, szervezési 
költség? Ha igen, azt ki fogja állni? Válaszként elhangzott, hogy egyedi elbírálásként lehet 
egyéb pénzeket is igénybe venni. Ezeket a kiírás nem tartalmazza, kérelmet kell benyújtani. 
Másik hozzászóló véleménye, hogy a pályázatot mindenképpen be kell nyújtani, még akkor 
is, ha minimális költséget fog jelenteni, viszont most csak arról lehet dönteni, ami az 
anyagban van. Ebből az tűnik ki, hogy dolgozónként 110.000 Ft-ot kapunk az államtól, ebből 
kell a béreket, járulékokat és a dologi kiadásokat rendezni. Más költséglehetőségről ebben a 
programban nincs szó. Elhangzott, hogy ennyi foglalkoztatotthoz megfelelő adminisztráció is 
szükséges. Másik hozzászólásban elhangzott, hogy a belvíz-elvezetési programmal 
kapcsolatosan vannak aggályok, inkább az illegális hulladékgyűjtést támogatja a hozzászóló, 
abban mindenképpen részt kellene venni. Itt figyelembe kell venni, hogy megfelelő 
lerakóhelyre lesz szükség, és annak is lesz költsége. Szállításért, lerakásért, kezelésért 
fizetni kell. Ahhoz, hogy közmunkásokat tudjunk foglalkoztatni, mindenképpen részt kellene 
venni a programban. Elhangzott, hogy nem szakember nem fogja tudni az árkot kikövezni, 
stb. Esetleg az árkok tisztántartását lehet közmunkában elvégezni, és abban érdemes is 
részt venni. Szakmunkát közmunkásokkal elvégeztetni nem lehet, viszont árkot mélyíteni, 
tisztítani lehet. Ezért a PVB azt javasolja a testületnek, hogy mindkét programban vegyünk 
részt. Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása programban 15 fővel, ezt 9 egyöntetű 
igen szavazattal javasolja a bizottság. A belvíz elvezetési programban pedig 5 fő 
alkalmazásával, ezt a bizottság szintén 9 egyöntetű igen szavazattal javasolja a bizottság 
elfogadásra a testületnek. Mivel a mai nappal járt le a beadási határidő, ezért a bizottság azt 
kérte, hatalmazzuk fel a vezetőket arra, hogy a mai nappal a pályázatot beadják, bízva 
abban, hogy a testület is támogatni fogja a javaslatot. Született egy módosított határozati 
javaslat ennek megfelelően, amely szerint az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 
programban van 13 közmunkás, 1 fő brigádvezető, valamint 1 fő adminisztrátor. A belvíz 
elvezetési programban 4 fő közmunkás, 1 fő brigádvezető venne részt március 1-től, 
december 31-ig. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm a bizottság hozzáállását. Olyan beruházás 
lehetőség, ami nem fog a városnak pénzébe kerülni. Részt vettem a Munkaügyi Hivatal 
tájékoztatásán, egyedi pályázatokon is részt lehet majd venni. 20 embernek egy évre 
kenyeret tudunk adni, ez nagy dolog. A program végeztével saját magát fenn kell tartani, úgy 
az árkokat, mind az illegális hulladéklerakó helyeket továbbra is rendezni kell. A 34 ha-s 
területet szeretnénk olyan állapotba hozni, hogy akár iparterület, vagy lakóterület lehessen. 
Aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, szavazzon 
 

 Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
3/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                         1/2015.(I.23.) sz. jegyzőkönyve 

 12

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi startmunka 
program pályázat benyújtásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a startmunka mintaprogramban megjelölt  
- illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelemre 13 fő közmunkás, 1 fő 

brigádvezető és 1 fő adminisztrátor,   
- belvíz-elvezetési programelemre 4 fő közmunkás, 1 fő brigádvezető 
összesen 20 fő - 2015. március 1-től – 2015. december 31-ig terjedő -10 hónap 
időtartamra történő   közfoglalkoztatása érdekében a pályázat benyújtásra kerüljön.  
 
A startmunka mintaprogram  pályázat  önkormányzatot terhelő költség-hányadát a 2015. 
évi költségvetésben ütemezni kell.  
 
Felelős:  Hegedűs Ferenc polgármester 
Határidő: 2015. január 23. 
 
 

4./ Közvilágítás korszer űsítés lehet ősége 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: A napirendhez újabb anyag is jött. Megkapta mindenki.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Global Green Energy Kft. közreműködését ajánlotta egy 
közvilágítás korszerűsítési pályázat előkészítésében. Várhatóan kiírásra kerül majd egy ilyen 
pályázat, amelynek a támogatottsági intenzitása még nem tudott, várhatóan 85 % lesz. A 
vállalkozás bejárást tartott városunkban, felmérte a lámpák számát. Az előkészítés 
érdekében megküldték a szerződés-tervezetet, az elvégzett felmérés eredményét. Az 
előkészítés költségére adtak árajánlatot, ami Áfá-san összesen 334.328 Ft.  
A bizottsági ülésen az alábbiak hangzottak el: egyrészt még a pályázat nincsen kiírva, nem 
tudni lesz-e, ha lesz, akkor mikor lesz. A következő hozzászólásban az hangzott el, hogy 
nem tudni, hogy az ajánlati tételek közül mind szükséges lesz –e a pályázat megjelenésekor. 
Elvileg támogatható, de csak a pályázati kiírás után, a feltételek ismeretében kell dönteni. 
Polgármester úr is jelen volt az ülésen, elmondta, nem tudni mi alakul ki, hogyan lehet majd 
pályázni. Lényeg, hogy ne maradjunk le, ha ezt valóban meg akarjuk valósítani. Következő 
hozzászólás: amennyiben a pályázatot kiírják, valószínű, hogy több cég is jelentkezik majd, 
akkor lehet kiválasztani a legelőnyösebb ajánlattevőt. Előre nem tudunk határozatot hozni 
arra, amit nem ismerünk. Az nagyon fontos, hogy a jelenlegi közvilágításunk minősége nem 
rosszabbodhat. Valószínűleg KEOP-os pályázat lesz. A pályázat kiírásánál a határidőt még 
nem lehet tudni, de bőven lesz idő az előkészítésre. Elhangzott még, hogy szokás a 
cégektől, ha láthatáron van ilyen pályázat, megkeresik a vezetőket. Végül is az ajánlattal 
kapcsolatban a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal (menet közben Katona dr. úrnak el 
kellett mennie az ülésről, 8 szavazó maradt) azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
kiadott határozati javaslatot fogadja el, ami a későbbi döntést célozza meg. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A Global Green Energy Kft. két képviselője jött el hozzánk. 
Amennyiben a testület hozzájárul, kicsit bővebb információt kérnénk. Köszönöm.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület hozzájárul a tájékoztató megtartásához.  
 
Global Green Energy Kft. képviselője bemutatja cégüket, megerősíti az önkormányzat 
részére megküldött ajánlatukat.  
 
Tájékoztató után:  
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az anyag tartalmaz egy olyan mondatot, hogy számításaink 
komoly eltérésekre utalnak, a lámpaszámok, a beépített teljesítmény és a fizetési 
kötelezettséget tekintően. 
 
Global Green Energy  KFT képviselője: A polgármester úrnak volt egy régi lámpaleltára, az 
ÉMÁSZ-tól mi megkértük a legfrissebbet.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Egy másik céggel karöltve dolgoznak? A nemzeti cégtárban 
megnéztem az Önök lapját, ahol az szerepel, hogy a nettó árbevétel 2013-ban csak 
2.253.000 Ft volt, illetve a magas kockázatú kapcsolatok aránya 70 %, közbeszerzést nem 
nyert, EU pályázaton nem nyert, egyéb pozitív információ nincs, lezárt negatív információ 
van. Hatályos negatív információ nincs, létszám összesen 1 fő. Ezek így megfelelnek a 
valóságnak?  
 
Global Green Energy  KFT képviselője: Igen.  
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a határozati javaslatot, amennyiben eltérő 
javaslat nincs, kérem szavazzanak.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
4/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a pályázati támogatás igénybevételével 
történő közvilágítás korszerűsítés lehetőségéről készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy - a közvilágítás 
költségeinek csökkentése érdekében - a közvilágítás 
korszerűsítésre pályázat igénybevételével kerüljön sor.   
 
A pályázaton való részvételről, az ahhoz szükséges 
előkészítő munkák megrendeléséről az erre vonatkozó 
pályázat kiírásakor, a pályázati feltételek ismeretében 
később dönt.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Az ülésre megérkezett dr. Katona Ern ő képvisel ő (7 szavazó) 
 
 
 

5./ Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz 
      Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Ez egy nagyon nehéz napirend. Ismertetem a napirendhez 
tartozó kiegészítést, amit minden jelenlévő meg is kapott. (Ismertetés után) Fontos, hogy ne 
legyen ebből a kérdésből háború a városban. A szakértő felkérésére két lehetőség van. 
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Szakértői véleményt erdésztől kérhetünk. Valter Károly és Bernáth István is vállalná a 
szakértői vélemény elkészítését. Ismertetem a módosított határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Jó lenne körzeten kívüli szakembert kijelölni a szakértésre, 
Bernáth István urat. Az egyes variáció kicsit drágább, de biztonságosabb.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
5/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a tervezett fakivágásokkal kapcsolatos 
előterjesztést.   
A Képviselő-testület az előterjesztett javaslatok esetében a 
későbbi konfliktusok elkerülése érekében fontosnak tartja a 
lakók, lakóközösségek véleményének kikérését, továbbá 
szakértőtől szakértői vélemény megkérését.  
 
Felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt, hogy a lakóktól, 
lakóközösségektől. a kérelmeket vagy hozzájáruló 
nyilatkozatokat bekérje.  
 
A Képviselő-testület szakértőként Bernáth István 
balassagyarmati–i lakost kéri fel a fakivágás-
kezdeményezések véleményezésére. 
A tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Képviselő-
testület a szakértő véleménye alapján dönt.  
 
A fakivágás és pótlás költségét a 2015. évi költségvetésben 
ütemezni kell.  
 
Határidő: 2015. február 13. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

6./ Rétság Város Polgármesteri Hivatalában lév ő felvonó 
karbantartása, ellen őrzése és vizsgálata 
Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Rétság Város Önkormányzata 2008-2009. évben pályázati 
támogatással megvalósította a hivatal akadálymentesítését. A pályázattal 5 éves fenntartást 
vállalt a hivatal. A fenntartási időszak lezárult. A pályázat keretén belül beépítésre került 1 db 
gépi hajtású berendezés. Annak telepítésekor még nem minősült felvonónak. A jelenleg 
idevonatkozó Korm.rendelet szerint az emelőlapként telepített berendezés felvonónak 
minősül, a rendelet előírásait az üzemeltetés során be kell tartani. Az üzemeltetőnek 
rendszeresen ellenőriztetnie kell a berendezésnek a rendeltetésszerű és biztonságos 
használatra alkalmasságát. Az üzemeltető minden év március 31-ig köteles a műszaki 
biztonságtechnikai vizsgálatok elvégeztetésével valamelyik nyilvántartott szervezetet 
megbízni. A felsorolás meglehetősen sok kötelezettséget sorol fel az üzemeltető részére. A 
felvonót telepítő ThyssenKrupp Kft. adott egy árajánlatot. Ajánlatukban két változat szerepel. 
Egy olcsóbb és egy drágább változat, nyilván az olcsóbb változat kevesebb szolgáltatással 
jár. A második változat tartalmazza már az üzemeltetést, a karbantartást, az átvizsgálást, 
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ezen felül az éves fővizsgálatot, szakértői vizsgálat díját, melyhez külön felszámítás nélkül 
szakszemélyzetet is biztosít, ennek az éves díja 198.000 Ft + Áfa. 
A bizottsági vitában a következők hangoztak el. A Kormányrendelet értelmében minden 
évben folyamatosan el kell végeztetni a vizsgálatot. A liftet valakinek kezelnie kell. Nem volt 
vita azon, hogy az önkormányzat jobban jár, ha az üzemeltetést a telepítő cég venné át. A 
„B” határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság. Ugyanakkor ez a felvonó a Járási 
Hivatal akadálymentes közlekedését is szolgálja, elhangzott, hogy a két hivatal közötti 
megállapodás módosítására van szükség. A felvonó üzemeltetési költségeibe arányos 
mértékben a Járási Hivatalnak is részt kellene vállalnia. Elhangzott, hogy napi szinten is 
valakinek kezelnie kell a liftet, javaslat, hogy a folyamatosan itt tartózkodó biztonsági őrnél 
lenne a lift kulcsa, ő kezelné a liftet. A cég vállalta, hogy kiképezi a feladatra a megjelölt 
kezelő személyt. Jelzőcsengő beépítésével rendezhető, hogyan kerül újra a földszintre az 
ügyfél. A módosított „B” határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester:  Jelen van Dudás György úr a Járási Hivatal vezetője, 
esetleg van-e hozzászólni valója? 
 
Dudás György  Járási Hivatal vezetője: Köszönöm a pozitív hozzáállást. Ezzel a 
megoldással mindkét hivatal céljait tudjuk szolgálni. A Kormányhivatal nem zárkózik el a 
megoldástól, tájékoztatni fogom Őket. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem aki a módosított „B” határozati javaslatot elfogadja, 
szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
6/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Rétság város polgármesteri hivatalában 
lévő felvonó karbantartása, ellenőrzése és vizsgálata című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület támogatja a ThyssenKrupp Lift Kft-vel 
a szerződés megkötését karbantartásra, ellenőrzésre, 
üzemeltetésre, vizsgálatok megszervezésére évi 198.000 
Ft + ÁFA díjért. 
 
A felvonó karbantartás és ellenőrzés 198.000 Ft+ áfa 
költségét a 2015. évi költségvetésben ütemezni kell. 
 
A Járási Hivatal akadálymentes megközelítését is szolgáló 
lift működtetési költségeinek arányos megtérítése 
érdekében kezdeményezni kell az üzemeltetési 
megállapodás módosítását. 
 
Határidő: szerződés megkötésére: 2015. január 
31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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7./ Rétság város játszótereinek id őszakos felülvizsgálata, kerítés 
és táblák ellen őrzése 

      Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ez a téma már volt előttünk a múltkor, a kérés az volt, hogy 
a korábbi jegyzőkönyvet, amikor a játszóeszközök telepítése történt, kerüljenek csatolásra. 
Ez megtörtént. Ennek megfelelően a napirend tárgyalásán vita nem alakult ki. Csupán azzal 
kapcsolatban, hogy melyik cég lenne alkalmas, mert közben jött még egy ajánlat, ami jóval 
drágább az előzőnél. Az eredeti határozati javaslatban szereplő cég ajánlata tűnik a 
legjobbnak. A bizottság a kiosztott határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek. 
Természetesen a megállapodás majd visszakerül a testület elé jóváhagyásra. Köszönöm 
szépen. 
 
Fodor Rita  jegyző ált.h.: Nem sokkal az ülés előtt keresett meg egy hölgy, 15 eFt/Áfa/ 
negyedévért ellenőriznek játszótereket. Egyéb költségeket is felszámolna a vállalkozás. 
Negyedévente végeznék az ellenőrzést. A GKM rendelet szerint 4 évente vagyunk 
kötelesek elvégeztetni az ellenőrzést. Én is azt javasolnám, hogy az eredeti határozati 
javaslatot fogadja el a testület. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért az eredeti határozati 
javaslattal.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
7/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Rétság város játszótereinek időszakos 
felülvizsgálatáról, kerítés és táblák ellenőrzéséről készített 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület megrendeli az ÉMI-TÜV SÜD Kft-nél a 
3 db játszótéren (KRESZ-park, Korányi utca, Széchenyi 
utca) meglevő játszótéri eszközök időszakos 
felülvizsgálatát. A felülvizsgálatról szóló megállapodás 
tervezetet haladéktalanul meg kell kérni a vállalkozástól.  
 
A megállapodás tartalmát a Képviselő-testület hagyja jóvá.  
 
A felülvizsgálat díját a 2015. évi költségvetésben ütemezni 
szükséges. 
 
Határidő: megrendelésre: 2015. február 13., majd 
szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

8./ Bacsa István kérelme 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Bacsa István kérelemmel fordult a testület felé a volt laktanya 
területén lévő volt gépjárműjavító, vagy a volt gépjármű mosó és hozzá 1000 m2-es terület 
megvásárlása tárgyában. A megjelölt épületek Tolmács közigazgatási területén helyezkednek 
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el. Az érvényben lévő vagyongazdálkodási rendeletünk értelmében, ha az önkormányzat egy 
vagyontárgyat el akar idegeníteni, akkor pályázatot ír ki. Pályázat kiírása előtt azonban abban 
mindenképpen dönteni kell, hogy értékesíteni kívánja-e az ingatlant, és a hozzá tartozó 
területet az önkormányzat. A bizottsági vitában sok kérdés felmerült. Többek között 
elhangzott, hogy a volt laktanya e területén jelenleg hatályos építési szabályzat nincsen,  
nincs önálló helyrajzi száma, rendezési terv szerinti övezetbe sorolása sem. Ha eladná is az 
önkormányzat, ami fentiek tükrében nem is lenne egyszerű, a tevékenységre sem lenne 
ráhatása. Ráadásul polgármester úr elmondta, ez a vállalkozás Tolmácsra adózna. Minden 
bizottsági tag úgy látja, hogy ez a kérelem ma nem aktuális. 8 egyöntetű igen szavazattal a 
bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Valóban úgy van, ahogy elnök úr elmondta, van ebben a 
dologban egy elmaradásunk. Tudni kell, hogy ez a rész Tolmács közigazgatási területén 
fekszik. Tegnap este egyeztettem Hajnis Ferenc polgármester úrral, áldását adta rá, hétfőn 
vár engem Tolmácson, hogy megbeszéljük, hogy milyen formában fogja átadni nekünk ezt a 
területet. Közigazgatási határmódosítás szükséges, egyezség kérdése. Azt mondta, gyere át, 
és baráti alapon döntünk, hogy Rétságé legyen ez a terület, utána dönt majd a testület, hogy  
mit akarunk csinálni. Köszönöm szépen, bölcs döntés. Aki a „B” határozati javaslattal egyetért, 
kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
8/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Bacsa István - a volt laktanya területén lévő 
volt gépjárműjavítót vagy a volt gépjárműmosót és hozzá 
1000 m2-es terület -  ingatlan vásárlási kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a megjelölt ingatlanokat nem kívánja 
értékesíteni.   
 
Felelős: kérelmező tájékoztatásáért jegyző 
Határidő: 2015. február 16. 
 
 

Szünet 
(17,50-18,10) 

 
 

9./ Váci Naszály Közhasznú Motor SE és RRT kérelme 
     Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ez a kérelem a decemberi ülésen már szerepelt előttünk, 
egy országos Endurocross bajnokság lebonyolításához kérte a Váci Naszály Közhasznú 
Motor Sport Egyesület  az ingyenes területhasználatot. A decemberi ülésen a Képviselő-
testület 100.000 Ft bérleti díjat állapított meg a területre, beadványukban kérik ennek az 
összegnek a mérséklését 50.000 Ft-ra. Mellékeltek egy kimutatást, amely részletesen 
taglalja a rendezvénynek a költségvetését, ami összesen 1.350.000 Ft. A bizottsági ülésen 
erről különösebben nagy vita nem alakult ki, a rendezvény lebonyolításában részt vesz a 
Rétsági Raiders Team nevű csapat is, ezért a bizottság azt javasolja 7 igen, és 1 nem 
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szavazattal, hogy a kérelemnek megfelelően a bérleti díjat 50.000 Ft-ra csökkentse a 
testület. Köszönöm szépen.  
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Ezt a napirendet másodszorra tárgyaltuk. Én azért vártam, hogy 
a rétsági motorosok közül esetleg valaki megjelenik. Valószínű, ha megjelentek volna, nem 
kellett volna ezt a napirendet újra tárgyalnunk. Javasolom, hogy akiket érint, a bizottsági 
ülésekre jöjjenek el. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
9/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Váci Közhasznú Motor Sportegyesület 
bérleti díj csökkentés kérelméről szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 2015. március 8-i Endurocross 
bajnokság megrendezéséhez szükséges önkormányzati 
tulajdonú terület bérbeadásával kapcsolatos 197/2014. 
(XII.19.) számú határozatának bérleti díj összegére 
vonatkozó rendelkezését módosítja, a bérleti díj összegét 
50.000 Ft-ban állapítja meg. A határozat többi 
rendelkezése változatlan tartalommal érvényben marad.  
 
Határidő: 2015. január   31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

10./ Rétság Árpád Egylet 2014. évi kérelme 
       Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Rétsági Árpád Egyalet kérelmet nyújtott be 2014. évi 
önkormányzati támogatásának tárgyában. Az Egylet 2014. évben 800.000 Ft támogatást kért 
és kapott. A megkötött megállapodásban a Labdarúgó öregfiúk szakosztályra jutó 150.000 Ft 
felhasználási célokra fordított összegek változnak. Az összeg változatlan. A bizottság ülésén 
ebben a témában vita nem alakult ki. 8 egyöntetű igen szavazattal támogatjuk a 
megállapodás módosítását. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
10/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet 2014. 
évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási 
cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
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Íjász-lövész szakosztály  célokra fordított összegei változatlanul maradnak az eredeti 
szerződés szerint. 
 

Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 

Cél 
Módosított 
 összeg (Ft) 

Versenyengedély 2014-15 évre 31.000 

Utazási költség 42.500 

Terembérleti díj 76.500 

Összesen: 150.000 
 

 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodás módosítást aláírja. 
 
Határidő:  2015. február 13. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

11./ dr. Katona Ern ő 2014. és 2015. évi képvisel ői 
tiszteletdíj felajánlásra vonatkozó kérelme 

         Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Dr. Katona Ernő képviselő úr a 2015. évi tiszteletdíját is a 
Kölyöksziget Alapítvány javára kívánja felajánlani, ezért kérte, hogy a 2014. október 1-től 
folyamatában a Kölyöksziget Alapítvánnyal kössön szerződést az önkormányzat, a 
képviselői tiszteletdíj felajánlása tárgyában. A megállapodás tervezet mellékelve van az 
anyaghoz. Vita a bizottság ülésén nem alakult ki a témában, 8 egyöntetű igen szavazattal 
javasoljuk a határozati javaslat valamint a megállapodás elfogadását a testületnek. 
Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester:  Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
11/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Dr. Katona Ernő képviselői tiszteletdíj 2014. 
október 13-tól és 2015. évi felajánlásának előterjesztését. 
 
A Képviselő-testület a Képviselő Úr 2014. október 01-től és 
2015. évi tiszteletdíjának lemondását és a Kölyöksziget 
Alapítvány részére történő átadását elfogadja.  
A képviselői felajánlás terhére, a Kölyöksziget 
Alapítványnak civil szervezetek, sérült és hátrányos 
helyzetű gyermekek támogatása céljára 771.505 Ft forint 
támogatásról kell megállapodást kötni. A támogatás 
COFOG szerinti besorolása: 084032.    
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A támogatás átvezetését pénzügy-technikailag az alábbiak 
szerint kell ütemezni: 

- 2014. évi tiszteletdíj felajánlás miatti összeget a 2015. évi 
költségvetésben a pénzmaradvány terhére kell 
visszatervezni, megnövelve a civil szervezetek 
támogatását, 

- a 2015. évi felajánlás esetében a tiszteletdíj és a szociális 
hozzájárulási adót már tervezni nem szükséges, de a civil 
szervezetek támogatásánál az átadásra kerülő összeget 
külön-külön sorban kell szerepeltetni. 
A támogatott civil szervezetekkel az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet szerinti tartalommal megállapodást 
kell kötni. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező megállapodást aláírja. 
 
Határidő:  2015. …………………… 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

12./ Sebességjelz ő javítási lehet őségei 
       Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Annak idején telepítésre került egy sebesség ellenőrző 
tábla a volt egészségügyi központ előtt. Ez mutatta, ha Balassagyarmat irányából 50 km-es 
sebességnél többel jött gépkocsi, a tábla villogott, és kimutatta az 50-es sebességhatárt. Ez 
a berendezés elromlott, annak idején is többször sürgetve lett a megvizsgálása, javítása. 
Egy vállalkozás felmérte a műszaki állapotot, és két féle javaslatot tett. Az egyik egy optikai 
szálas megoldás. A másik egy radaros szálas megoldás. Hasznos berendezésről van szó, 
az a terület az, ahol a kamionok igen nagy sebességgel jönnek befelé a városba. A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy bár kicsit drágább, de a korszerű radaros LED-es 
megoldást kell választani. Ez korszerű, és kevesebb költséggel üzemeltethető, mint a másik 
megoldás. Ráadásul ennek a szerelésénél aszfaltot sem kell bontani. A cég ajánlatában 
szerepel, hogy tudnak ehhez egy jeladót is csatlakoztatni, ami azt tudná, hogyha nagyobb 
sebességgel halad át a gépjármű, automatikusan a gyalogátkelőhelyen pirosra váltja a 
lámpát. Ehhez viszont a Magyar Közút Zrt-nek az engedélyét kell beszerezni. Annak a 
területnek lényegesen fog a balesetveszélyessége csökkenni. A bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal a „B” változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Varga Dávid  Géza képviselő: Sződligeten is ez a megoldás van, jól működik.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem, aki a PVB javaslatát elfogadja, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
12/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2-es számú főúton lévő sebességjelző 
javítási lehetőségeiről készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület a sebességjelző hibajavítását radaros-
ledes megoldással kéri kivitelezni. A javítás maximum 635 
eFt-os bruttó költségét a 2015. évi költségvetésben 
ütemezni kell. 
 
 
Határidő: Vállalkozás tájékoztatására 2015. február 13. 
majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

13./ II. számú Háziorvosi Szolgálatnál feladat-ellá tási szerz ődés 
megkötésének szükségessége 

         Előterjeszt ő: dr. Csaja Terézia járási tiszti főorvos (szóbeli)  
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Szóbeli előterjesztés volt a bizottsági ülésen is, ahol részt 
vett dr. Csaja Terézia, illetve Erdősi Erzsébet az ÁNTSZ részéről. Ők elmondták azt, hogy 
jelen pillanatban gondok vannak a II. számú háziorvosi szolgálat működési engedélyével 
kapcsolatban. Dr. Katona Ernő háziorvos nem rendelkezik a körzetre előírt praxisjoggal. 
Kicsit bonyolult a történet, nem gondolom, hogy a részletekbe bele kellene mennem. Annak 
idején Katona doktor úrnak volt praxisjoga, csak időközben változtak a jogszabályok. Most 
már a praxisjog az adott körzetre szól. Ezt a hiányosságot kellene pótolni, illetve a jelenlegi 
közreműködést jogviszonyban nem engedi az új jogszabály. Önálló tevékenységet csak 
praxisjoggal rendelkező orvos láthat el. Doktor úr az ülésen úgy nyilatkozott, hogy a 
legegyszerűbb az lenne, ha a működtetési forma megmaradhatna, tehát továbbra is az 
önkormányzat a fenntartója a II. számú háziorvosi szolgálatnak, és Ő pedig a PraeMedic 
Kft. nevében mint vállalkozó háziorvos látja el a háziorvosi feladatokat. A hivatal részéről az 
volt a kérés, hogy ezt nagyon gyorsan rendezzük, mert az OEP-től azt az értesítést kapták, 
hogy napokon belül a finanszírozást jelentősen lecsökkentik, ha ebbe nem történik lépés. A 
bizottsági ülésen tulajdonképpen ezek hangzottak el. Elkészült egy határozati javaslat amit 
megfogalmaztam, és a tegnapi nap folyamán egyeztettem főorvos asszonnyal, ez a 
kiosztott javaslat számukra is megfelel. Amelynek az a lényege, hogy betöltés jogcímén 
Katona Ernő doktor úrnak praxisjogot jogot biztosítunk a II. sz. háziorvosi körzetben. 
Kapcsolódik ehhez egy feladat ellátási szerződés is, amit a tegnapi nap folyamán 
elkészítettem, ezzel kapcsolatban is egyeztettem főorvos asszonyékkal. Némi vita volt, 
elsősorban pénzügyi természetű. Végül is ahogy kiosztásra került a feladatellátási 
szerződés, úgy azt jóvá fogják hagyni. Ami változás van a korábbi megbízási szerződéshez 
viszonyítva, hogy kikerült belőle a diósjenei rendelés, most csak a II. számú körzetnek a 
rendelési idejét fedi le, azt a 15 órát, a bánki és a rétsági rendelőknek van benne a 
működtetése. Még egy-két minimális módosítás van a szerződésben. A praxisjogra 
vonatkozó határozati javaslatot a hivatal kéri, hogy legkésőbb a hétfői napon kapják meg, 
azt ígértem, hogy a feladatellátási szerződés aláírás után a jövő héten odakerül az ÁNTSZ-
hez, így az OEP felé is meg tudják küldeni. Így végre rendeződik a II-es körnek a további 
szabályos működtetése. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a kiosztott határozati javaslatot, valamint feladat - 
ellátási szerződést elfogadja, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
13/2015. (I.23.) sz. KT határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézetének tájékoztatását a 2. számú Háziorvosi Szolgálat 
működésével kapcsolatban. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Rétság 
Város  Önkormányzatának 7/2005.  (IV.1.) számú 
rendeletében meghatározott 2.számú háziorvosi 
körzetének praxisjogát a körzet háziorvosi teendőit jelenleg 
is ellátó Dr. Katona Ernő részére betöltés jogcímén átadja, 
egyúttal  az adott körzetre praxisjoggal rendelkező 
háziorvossal feladat-ellátási szerződést köt az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi  II. törvény alapján. A 
határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert 
a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
A fenti határozatról a működési engedélyt kiadó Nógrád 
Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási 
Hivatalának Járási Népegészségügyi Intézetét 
haladéktalanul értesíteni kell. 
 
Határidő: 2015. január 26. 
Felelős:   Dr. Varga Tibor  jegyző 
 
 

14./ Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság k érelme 
       Előterjeszt ő: Berecz György igazgató (szóbeli előterjesztés) 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottság ülésén ez a kérelem is szóbeli előterjesztés volt. 
Az ülésen elég sokan megjelentek a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről, végül is 
Berecz György úr, aki a megyei katasztrófavédelmi igazgató jelezte, hogy ő kíván 
hozzászólni. Hozzászólalása elején először is megköszönte a rétsági önkormányzat 
hozzáállását, támogatását a Tűzoltó Őrs telepítése kapcsán. Megköszönte azt, hogy a 
tavalyi évben a laktanya, illetve az őrs előtti útnak a javítását és megerősítését elvégezte az 
önkormányzat. Ahogy fogalmazott, bölcs döntések születtek. Ami a jelenlegi kérését illeti, 
elmondta, hogy van Balassagyarmaton telepítve egy olyan eszköz, egy olyan autó, amelyik 
speciálisan a balesetet szenvedett kocsiknak a szétvágásánál tud hatékonyan dolgozni, ezt 
szeretnék áttelepíteni ide Rétságra. Az ottani környéken ezt az autót nem is igazán tudták 
használni, általában ide a 2-es útra kellett kivezényelni. Ha itt van az autó Rétságon, sokkal 
gyorsabban tud a helyszínen megjelenni, és segítséget nyújtani. A gondjuk az, hogy helyet 
kell a speciális gépjárműnek biztosítani. Felvetődött, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
használja jelenleg azt a garázst, amiben az IFA gépjárművet tárolják, ez a helyiség a 
speciális autónak megfelelne. Ezt a helyiséget kérnék. Megkérdeztük, lesz-e még a jövőben 
kérésük, igazgató úr annyit mondott, hogy még egy utolsó bölcs döntésre lenne szükség, és 
több kérése nem lesz ezzel kapcsolatban, viszont reménykedik abban, hogy ezt a kérelmet 
támogatjuk. Ismertetésre került az a levél, amelyben a Tűzoltó Egyesület támogatja ezt a 
fejlesztést, viszont azt is leírták, hogy anyagilag nem tudják támogatni  az új szerállás 
építését, de készek átadni a jelenleg rendelkezésre álló részeket.  
Elhangzott  a bizottsági ülésen, hogy ez a fejlesztés szükséges, hiszen javítja az ellátásnak a 
hatékonyságát. Ugyanakkor nem lehet elvárni az önkéntes tűzoltóktól, hogy harmadszorra is 
rugaszkodjanak neki a saját területük újbóli rekonstrukciójához. Egyébként nem csak a kocsi 
telepítéséről, hanem létszám emelkedésről is szó van, 5 fővel növekszik a Tűzoltó Őrs 
létszáma. Nyilvánvaló, hogy a megállapodásunkat majd módosítani kell. Bizottsági ülésen 
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valamennyien azt támogattuk, hogy tegyük lehetővé azt, hogy a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezt az autót ide tudja hozni, ennek a feltételei jelen 
pillanatban megvannak. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára pedig a velük folytatott 
tárgyalások alapján egy olyan megoldást keressünk, ami szerint az önkormányzat saját 
forrásból fogja megteremteni az ő megfelelő elhelyezésüket. Úgy gondolom, és igazgató úr 
is elmondta, hogy az eddigi tevékenységükre, ifjúsággal kapcsolatos munkájukra tekintettel a 
támogatást mindenképpen megérdemlik. A bizottság javaslata, hogy vállaljuk fel az anyagi 
vonzatát ennek a feladatnak. Ezt tartalmazza a kiosztott határozati javaslat is. Köszönöm 
szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én a magam nevében meg szeretném köszönni a bizottság 
bölcs döntését. Itt véget ér az a művelet, amiért olyan sokat dolgoztak ezek a tűzoltó fiúk. 
Most már nem köműves munkával kell foglalkozni, hanem oktatással, amihez jó egészséget 
kívánok. Arra kell törekednetek, hogy belőletek is képződjön ki hivatásos tűzoltó. Aki a 
Pénzügyi Bizottság bölcs döntésével egyetért, kérem szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
14/2015. (I.23.) sz. KT határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tájékoztatását egy további tűzoltóautó 
Rétságra helyezésének, a kihelyezett gépjármű részére 
tároló helyiség biztosítása tárgyában. 
A Képviselő-testület a gépjármű Rétságra helyezését 
köszönettel támogatja. A gépjármű részére, az Igazgatóság 
kérése alapján, a jelenleg a Rétsági Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület használatában lévő garázst biztosítja. 
 
A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület végleges 
elhelyezését a Képviselő-testület biztosítani kívánja, ennek 
érdekében egyeztető tárgyalásokat kezdeményez.  
 
Határidő: ------- 
Felelős:   ------- 
 
 

15./ Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől 

         Előterjeszt ő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A napirenddel kapcsolatban voltak kérdések. Az egyik a 
szociális tűzifa kérdése, erről a Szociális Bizottság elnöke fog tájékoztatást adni. A másik 
kérdés a Jászteleki utcai telefonoszlopok témájában, válasz volt, hogy a fényképek 
megküldésre kerültek, intézkedni fog az illetékes cég, hogy az oszlopok áthelyezésre 
kerüljenek. Polgármester úr elmondta, hogy a laktanyában összegyűjtött lombhulladékot 
innentől kezdve nem égetéssel fogják megsemmisíteni, hanem a diósjeneiek fogják elvinni, 
és ledarálják, ők tudják ezt hasznosítani. Kicsit rendhagyó az előterjesztés, mert a végén 
szerepel a két ülés közötti munkáról szóló polgármesteri beszámoló, ami amúgy külön 
napirendet kellene, hogy képezzen. Ebben a sebességjelző lámpáról, startmunkaprogramról, 
tűzifáról van szó, illetve a katasztrófavédelemmel kapcsolatos előbb említett témáról. 
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Beszámol polgármester úr, hogy részt vett egy tájékoztatón, ami a Nyugat-Nógrádi 
polgármesterek részére történt megszervezésre, a várható beruházásokról volt szó. 
Elhangzott a bizottság ülésén, hogy kiemelt feladatnak kell tekinteni a nyilvános WC-nek a 
minél előbbi üzembe helyezését, jogerős a bírósági végzés, hogy az önkormányzat 
tulajdonában van az épület. Ezt mindenképpen szorgalmazni kell. Vagy a Volán átveszi és 
üzemelteti, de ha nem, akkor más formában kell mihamarabb intézni a dolgot. A beszámolót 
a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A mai napon is volt nálam nyilvános WC ügyében a Volán 
műszaki igazgató. A telefonoszlopról a képek technikai okok miatt nem ment el, de pótolva 
lett, megrendelést fog kelleni küldenünk a két oszloppal kapcsolatban.  
 
Fodor Rita  jegyző ált.h.: Az oszlopokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 
árajánlatot kell kérnünk, engedélyköteles a munka, az engedély beszerzése a tervezés 
befejezése után kb. 3-4 hónap. Ez az információ ma került tudomásunkra.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a beszámolót elfogadja. 
 

Megállapítom, hogy 6 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal a Képvisel ő-testület a lejárt határidej ű 
határozatok végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr ől szóló beszámolót 
elfogadta.  
 

16./ Egyebek 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én ígértem a városban, hogy vissza próbálom hozni a 
vízműnél a működést. Ma az igazgató úr közölte velem, hogy márciusban vissza fogják 
állítani, még nem tudják hány fővel. Tűzcsap felújítást fognak végezni, működni fog a 
víztelep. Ami ígéretet tettem tartom.  
 
Jávorka János  képviselő: Mindenki előtt ismert, hogy belügyminiszteri rendelet alapján 
került sor szociális tűzifa rendelésére. A korábbi évek tűzifa akciói feltételeinek nem felelt 
meg Rétság,  a belügyminisztériumi névjegyzékben nem szerepelt városunk. Jelenlegi 
rendelet alapján a Képviselő-testület október elején tudott határozatot hozni e kérdésben, és 
beadtuk 212 m3 tűzifára az igényünket. November közepén kaptuk meg a 
belügyminisztériumi értesítést, miszerint 94 m3 tűzifára vagyunk jogosultak. Két 
fafeldolgozással foglalkozó cégtől fele-fele alapon került a fa megrendelésre. Ezzel 
párhuzamosan szociális rendeletünket a Képviselő-testület módosította. A múlt hét végén 
érkezett meg Rétságra, Misik Imre vállalkozó telephelyére a 94 m3 tűzifa. A Szociális 
Bizottság kedden tartotta meg ülését. 97 db kérelem érkezett be, ebből a bizottság 3 
kérelmet utasított el egyhangúlag. Egyik kérelmező vidéken lakik, két gyermeke is ott jár 
iskolába. Két esetben pedig az történt, hogy ugyanabból a házszámú lakásból, ugyanabból a 
családból 3-3 személy adta be a kérelmet. Ezekben az esetekben 1-1 személy lett 
elutasítva, így 2-2 fő fog kapni tűzifát. Mai napon a határozatok megküldésre kerültek az 
érintetteknek. A tűzifa kiszállítása hétfőn fog kezdődni. Bízom benne, hogy mind a 94 
háztartásba jövő hét közepéig eljut a tűzifa. Jó lett volna többet adni, de ennyire volt 
lehetőség.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Nm-i Hírlap cikkét lefénymásoltattam, és kiosztásra került. 
Tegnap Balassagyarmaton egy komoly összejövetel volt, minden vezető ott volt a megyéből, 
és Salgótarjánból. Skuczi elnök úr megszólított, valami lépést tegyek, hogy az Integrált 
Városfejlesztési programban benne legyünk. Ha ebbe nem veszünk részt, Rétság fejlődési 
meg fog állni. Hatalmazzatok fel, hogy a szerződést aláírhassam, mert megáll az élet 
Rétságon, ez csúnya lenne. Meg is előlegezték a bizalmat, Rétság neve is felkerült azok 
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közé, akik részt vesznek a programban. Megkért Skuczi elnök úr, hogy vegyem fel a 
kapcsolatot dr. Mező Ferenc professzor úrral, aki az ITS konzorcium vezetője, fel is hívtam 
ma őt kétszer is. Úgy tájékoztatott, hogy egyenlőre várjak, mert egyeztetnie kell a 
Belügyminisztérium illetékeseivel, mivel nem tettünk eleget akkor amikor kértelek titeket, 
hogy legyen meg a szerződés, meg kell kérdeznie, befogadják-e még a mi kérésünket.  Arra 
kérlek titeket, hogy hatalmazzatok meg arra, ha van lehetőség, vegyünk részt ebben a 
programban. Kicsit kellemetlenül éreztem magam. Skuczi úrnak annyit mondtam, hogy 
vegye fel a kapcsolatot Szájbely doktor úrral, ő is mondta, szinte minden képviselővel 
beszélni szeretne, hogy ki ne maradjunk belőle.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ebben mindenképpen tájékozódni kell, döntést most nem 
tudunk hozni. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Akkor abba maradjunk, hogy ahogy van információm, akkor 
ad-hoc összeülünk, hogy alá tudjam írni. Köszönöm szépen.  
 
Fodor Rita jegyző ált.h.: Az általános iskola igazgatója ismételten megkereste a Képviselő-
testületet, ma reggel nálam járt, hosszasan egyeztettünk. Kérése, hogy a 2008-as, eleve a 
TDK-tól leselejtezett elavult, elhasználódott számítógépek leselejtezését elvégezhessék, 
illetve a teljesen használhatatlan gépek elektronikai veszélyes hulladékként történő 
elszállításához kérnek segítséget. A rendszergazda átnézi a gépeket, darabszámra, 
tételesen leírják és átadják, hogy a nyilvántartásunkból ki tudjuk vezetni.  
 
Korábbi levelében azt kérte igazgató asszony, hogy a könyvtár takarítása során kipakolt 
használhatatlan könyveket kiselejtezhessék. A könyvek elavultak, oktatásra 
megrongálódásuk miatt is alkalmatlanok. A könyvekből kb. 3 doboznyit összegyűjtöttek, a 
városi könyvtár talán tudná őket hasznosítani. Ha a városi könyvtár nem kéri, akkor azokat is 
selejtezni szeretnék. Én úgy gondolom, hogy a használhatatlan tárgyak tárolása teljesen 
felesleges.  
 
A decemberi Pénzügyi Bizottsági ülésen tájékoztatást adtam arról, hogy az alpolgármester 
bizottsági tagsága ütközik az Mötv-vel. Akkor született döntés, hogy kérjünk egy 
állásfoglalást a Kormányhivataltól. A Kormányhivatal írásbeli állásfoglalása megérkezett, azt 
át is adtam elnök úrnak.  
 
Az URÁNUSZ Öko-val kapcsolatban elhangzott, hogy az ítélet jogerős, az önkormányzat 
tulajdonát képezi a nyilvános WC épülete. A Kft. képviselője tájékoztatott, hogy további jogi 
segítséget fog kérni, felülvizsgáltatja a bírósági ítéletet.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 18 óra 
50 perckor bezárom.  
 

Kmft. 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                     dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                 jegyző 
 
 
 
Jávorka János                                                                                       dr. Szájbely Ernő  
    jkv.hit.                                                                                                         jkv.hit. 
 
 


