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23. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2015. október 30. 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 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita jegyző ált.h. 
                         Varga Nándorné int.vez. 
                         Lichtenberger Edit jkv.vez. 
                         Majnik Tamás RTV munkatárs 
 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 6 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Jávorka János valamint dr. Szájbely Ernő képviselő urakat. Kérem 
szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal 
jelenlévők a javaslatot elfogadták.  
 
Ismertetem az eredeti meghívón szereplő napirendi pontokat. Van-e valakinek módosító 
indítványa?  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A felsorolt napirendi pontok nem egyeznek a nekünk 
kiosztott módosított napirendi javaslattal., amiben összesen 21 napirend szerepel, illetve a 
zárt ülésre kettő.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én felolvastam az eredeti meghívón szereplő napirendeket, 
és szeretném megkérdezni, hogy ezt elfogadjátok, vagy akartok rajta módosítani?  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottsági ülésen a bizottság javasolt 3 napirendet levenni: 
Előterjesztés önkormányzati lakás használatára, Tájékoztató az ITS-hez kapcsolódó 
lakossági kérdőív eredményéről, valamint a zárt ülés 3. napirendjét, Javaslat alpolgármester 
felmentésére, alpolgármester választására című napirendeket.   
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A lakás használatára vonatkozó előterjesztés a 
rendőrkapitány úr kérésére történt meg, elvileg a lakás kérdést meg is tudnánk oldani 
februárig, egy rendőr elhelyezéséről van szó.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Úgy gondolom, hogy a napirend megszavaztatásánál nem 
célszerű ezeket elmondani, volt egy javaslat, meg kell szavaztatni, és ha ez napirenden 
marad, akkor az ülésen el lehet mondani a hozzászólásokat, véleményeket. Az SZMSZ 
szerint vitát és észrevételt tenni nem lehet, a napirendeket meg kell szavaztatni.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a három napirend levételével, kérem 
szavazzon. Megállapítom, hogy 4 igen, 2 nem szavazattal a napirendek levételével a testület 
egyetért.  
 
Dr. Katona Ern ő képvisel ő megérkezett az ülésre (7 szavazó)  
 
Ismertetem a napirendi pontokat. Kérem, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, 
szavazzon. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal a napirendi pontokat 
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.  
 

1./ Előterjesztés a szociális ellátások rendjér ől szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
2./2015. évi költségvetés módosítása  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
3./ Vagyonkezel ői szerződés jóváhagyása                                                                                               
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
4./ Előterjesztés ingatlan megvásárlására 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
5./ Előterjesztés fakivágási és gallyazási árajánlatra 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
6./ Előterjesztés helyiség használatára 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
7./ Előterjesztés a katasztrófavédelem bejelentésére 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
8./ Szerződés jóváhagyása (m űszaki tervezési munkára) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
9./Hozzájárulás közfoglalkoztatás támogatás hatóság i szerződés megkötéséhez  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
10./Új státusz létesítése a Polgármesteri Hivatalba n 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
 
11./Bérkorrekció lehet ősége a Védőnői szolgálatnál 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
12./Buszöböl tervezési munkáira árajánlat elfogadás a 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
13./Előterjesztés a konyha padozatának felújítására 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
14./Képvisel ői tiszteletdíj felajánlás 
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 
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15./TKB döntések  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
16./ Szerződések jóváhagyása (informatikai feladatra) 
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 
 
17./ Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
18./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
19./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
20./ Javaslat PVB tag választására – szóbeli el őterjesztés 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
      21./ Egyebek 
 
 

Zárt ülés: 
 
1./ Gyalogátkel őhely akadálymentesítés kialakítása (Salgóterv Kft.)  létesítési és 
fenntartási hozzájárulás 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
2./ Tájékoztató folyamatban lév ő perről – szóbeli el őterjesztés 
Előterjesztő: dr. Gáspár Zoltán ügyvéd 
 

 
 
 

1./ Előterjesztés a szociális ellátások rendjér ől szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési valamint a Szociális 
Bizottság is tárgyalta a napirendet, kérem elnök urakat, ismertessék a bizottságok 
állásfoglalását.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A PVB október 27-én kedden, kezdetben 7, majd 8 
bizottsági tag jelenlétével határozatképesen ülésezett.  Az ülésen a napirendek tárgyalása 
előtt elhangzott egy dicséret a jegyzőkönyvvezető felé. A jegyzőkönyvek precízek, és 
pontosak, köszönjük a munkát.  
 
A szociális ellátások rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet című anyag nem 
először van előttünk, hanem harmadszorra. Sajnos a rendelet-tervezet még most sem 
elfogadható, nagyon sok a hiba benne. Ahogy a bizottsági ülésen is elhangzott, a múltkor kb. 
70 hiba volt benne, ez 43-ra lecsökkent. Nagyon sok tartalmi hiba is van benne, amelyeket 
javítani szükséges. Elhangzott, hogy a jelenleginél sokkal gondosabban kellene elkészíteni a 
rendelet-tervezetet. Nem lehet elvárni, hogy ennyi hibáról a bizottsági ülésen vitázzunk. Ha 
néhány hiba lenne csak, javítanánk, ahogy eddig is tettük. A bizottság javaslata, hogy 
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harmadszorra is kerüljön vissza átdolgozásra a rendelet-tervezet az előterjesztőhöz. Az 
ülésen felvetődött az a probléma, hogy amennyiben a rendelet visszaadásra kerül 
átdolgozásra, ne érje hátrány a szociális tűzifa támogatására beérkezett kérelmezők körét. 
Így az volt a bizottság javaslata, hogy hasonlóan a tavalyi módszerhez,  26/A §-al egészülne 
ki a szociális rendelet, amely biztosítja azt, hogy a szociális fára pályázók megkaphassák 
időben a támogatást.  
 
Így a bizottság két dologban foglalt állást. Egyrészt, hogy az alaprendeletet további 
átdolgozásra visszaadja, a másik egy módosítás, kizárólag a szociális tűzifa támogatás 
érdekében. Azt mondja ki ez a rendelet-tervezet, hogy az a személy részesíthető szociális 
tűzifa támogatásban, akinek a háztartásában az egy főre eső számított havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, 
egyedül élő esetén annak 200 %-át. Rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és 
erről tesz egy nyilatkozatot. Legkésőbb december 15-ig kell az igényeket benyújtani. A 
támogatás mértéke 0,5-5 m3 fáig állapítható meg. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal 
szociális ügyintézőjéhez kell benyújtani egy formanyomtatványon. Az elosztást a Képviselő-
testület a Szociális Bizottságra ruházza át. Erről szól a rendelet-módosítás.  
 
Az alaprendelet átdolgozásra történő visszaadását a bizottság 7 igen szavazattal, a rendelet- 
módosítás elfogadását szintén 7 igen szavazattal támogatta a bizottság.  Köszönöm szépen. 
 
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: A Szociális Bizottság is tárgyalta a rendelet-
tervezetet a keddi ülésén. A bizottság 4 egyöntetű igen szavazattal javasolja visszaadni 
átdolgozásra a rendelet-tervezetet. Gyakorlatilag ugyanazt tudom elmondani, mint amit az 
imént mondott el elnök úr. Sok a tartalmi és formai hiba.  
A szociális tűzifa kérdéssel kapcsolatban elmondható, hogy a lakosság körében nagyon 
nagy az érdeklődés a támogatással kapcsolatosan. A kiszállítás a tavalyi évhez hasonlóan 
fog történni. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki az alaprendelettel kapcsolatos 
bizottsági véleményekkel egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 
 
209/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szociális ellátások rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést számtalan hiba 
miatt további átdolgozásra visszaadja. 
 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a szociális tűzifával kapcsolatos rendelet 
megalkotásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő – testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

13/2015.( …) önkormányzati rendelete  
 
 

A szociális ellátások rendjér ől szóló 23/2013.( XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény 47. § (3) bekezdésében, továbbá a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) 
BM. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások 
rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

A szociális ellátások rendjéről szóló rendelet kiegészül az alábbi 26/A.§-al 
 
 „26/A.§ (1) A Képviselő-testület a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM 
rendeletben foglaltak alapján természetbeni juttatásként egyszeri alkalommal, a BM 
rendelet szerint Rétság Város Önkormányzata számára megállapított támogatás és az 
önkormányzat által biztosított saját forrás terhére kérelem benyújtásával egyedi elbírálás 
alapján, szociális célú tűzifa támogatást nyújt a szociálisan rászorultak részére. 

 
(2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban,  

a) akinek a háztartásában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 
annak 200 %-át, és 

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozatot tesz, 
c) és igénylését 2015. december 15. napig benyújtotta. 

 (3) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként az 
egy főre eső jövedelemtől függően 0,5 m3 és 5 m3 között állapítható meg.   

(4) Az elbírálás során előnyt élvez az, aki 
a) aktív korúak ellátására, vagy 
b) időskorúak járadékára, vagy 
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 

lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. 
 

(5) A támogatást kérőnek a (4) bekezdésben foglalt okok fennállását igazolnia kell.  
 
(6) A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet benyújtani az erre 

rendszeresített formanyomtatványon. A kérelem mintát az 1. számú függelék 
tartalmazza.  

 
 (7) A szociális tűzifa támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskör gyakorlását a 

Képviselő-testület a Szociális Bizottságra ruházza át. 
 

2.§ 
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E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. március 31. napján hatályát 
veszti.” 

 
 Hegedűs Ferenc dr. Varga Tibor 

 polgármester jegyző 
 
 
Záradék:  
A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november… 
 
  Dr. Varga Tibor 

  Jegyző 
 
 
 

2./2015. évi költségvetés módosítása  
    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Szokásos technikai feladat, a meghozott döntések, illetve 
lebontott központi támogatás, átvett pénzeszközök, eredeti előirányzat korrekciók, illetve 
technikai átvezetések indokolják a költségvetés módosítását. A bevételi és kiadási 
előirányzat módosítási javaslatot intézményenként külön-külön tartalmazza a tételes 
kimutatás. Az összevont költségvetési színvonal a változás átvezetését követően 87.991.000 
Ft-tal emelkedik. A költségvetési kiadási illetve bevételi főösszeg 1.023.930 eFt-tal módosul. 
A rendelet módosításában csupa olyan tétel szerepel, ami testületi döntésen alapul, a 
részletekbe nem mennék bele. Néhány pontosításra volt szükség, de ez a főösszeget nem 
érintette. A bizottság a költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet 7 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, kérem 
szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 igen, 
2 tartózkodás szavazattal megalkotta alábbi rendele tét.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
14/2015. (XI….. ) önkormányzati rendelete 

a 2015. évi  költségvetésr ől szóló 3/2015. (III.12.) rendelet módosításáról  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 
a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 
2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról – a többlet állami támogatás, átvett pénzeszközök és a testületi 
kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 

 
             1.§ 

 
A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 

„3.§ A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek  bevételi és kiadási f őösszegét 1.023.930  ezer Ft-ban  
állapítja meg.” 

 
2.§ 
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A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép. 

 
„4.§ (1) A Képviselő-testület az  1.023.930 ezer Ft bevételi főösszegből  

a) felhalmozás célú bevételt 18 347 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételt 797 238 ezer Ft-ban

C) 2014. évi pénzmaradványt 208 345 ezer Ft-ban  
 

állapítja meg 
    

(2) Az 1.023.930 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

Önkormányzat összesen:  
 

Egyéb fejlesztési kiadás 15 ezer Ft-ban
Felújítás 103 877 ezer Ft-ban

Fejlesztési célú kiadás összesen 103 892 ezer Ft-ban

Személyi jellegű juttatás 189 354 ezer Ft-ban

Munkaadót terhelő járulékok 46 251 ezer Ft-ban

Dologi kiadás 176 453 ezer Ft-ban

Támogatásértékű kiadás 1 176 ezer Ft-ban

Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 14 243 ezer Ft-ban

Költségvetési szervek támogatása 165 824 ezer Ft-ban

Szociális ellátás 42 642 ezer Ft-ban

Működési kiadás 635 943 ezer Ft-ban

Tartalék 284 095 ezer Ft-ban

Költségvetési kiadások összesen 1 023 930 ezer Ft-ban

 
 

3.§ 
 
A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
                                                                                                                  (1.000 Ft-ban)  
 

Bevételi főösszeg 840 458 Kiadási főösszeg 840 458

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 35 568 Személyi jellegű kiadás 86 236

Támogatásérték bev. 88 978 Járulék 19 119

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 51 Dologi kiadás 123 231

Helyi adó 364 559 Pénzbeni ellátás 42 642

Átengedett adó 8 683 Támogatásértékű kiadás 1 176

Központi támogatás 125 274 ÁHT-n k. pe. Átadás 14 243

Működési bevétel össz. 623 113 Intézményfinanszírozás 165 824

Fejlesztési célú bevétel 18 347 Fejlesztési kiadás 103 892

Pénzmaradvány 198 998 Tartalék 284 095

 
 

4.§ 
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A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
6.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal  költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg  
 

                                                                                                                            ( 1000 Ft-ban) 
 

Bevételi főösszeg 85 116 Kiadási főösszeg 85 116

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 4 920 Személyi jellegű kiadás 47 436

Támogatásérték bev. 25 Járulék 12 095

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 25 585

Önkormányzati támogatás 79 265 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 84 210 Tartalék 0

Pénzmaradvány 906
 

5.§ 
 
A R. 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 
7.§ (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének  bevételi és 

kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg . 
 

1.000 Ft-ban 
Bevételi főösszeg 54 294 Kiadási főösszeg 54 294

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás 37 693

Támogatásérték bev. 0 Járulék 10 251

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 6 350

Önkormányzati támogatás 52 105 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 52 105 Tartalék 0

Pénzmaradvány 2 189
 

 
6. § 

 
A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
8.§ (1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének  

bevételi és kiadási előirányzatát  az alábbiak  szerint állapítja meg. 
 

                                                                                                                 (1000 Ft-ban) 
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Bevételi főösszeg 44 062 Kiadási főösszeg 44 062

Előzőből: Előzőből

Működési bevétel 2 775 Személyi jellegű kiadás 17 989

Támogatásérték bev. 581 Járulék 4 786

Átvett pénzeszköz ÁHT-n k. 0 Dologi kiadás 21 287

Önkormányzati támogatás 34 454 Fejlesztési kiadás 0

Működési bevétel össz. 37 810 Tartalék 0

Pénzmaradvány 6 252
 

 
7.§ 

 
(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
(6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép 
(7) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 

 
8.§ 

 
(1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. 
(5) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. 
(6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép 
(7) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete 

lép. 
 

9.§ 
 

(1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. II/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép. 

 
10. § 

 
(1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. III/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/5. számú melléklete lép. 

 
11.§ 

 
(1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép. 
(2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép. 
(3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép. 
(4) A R. IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép. 
(5) A R. IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép. 
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12.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 
 

            Hegedűs Ferenc                                    dr. Var ga Tibor  
       polgármester                                             jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék 
 
A rendelet 2015. XI…... napon kihirdetésre került. 
 
 
                                                             Dr. Varga Tibor 
                                                                     Jegyző 
 
 
 

3./ Vagyonkezel ői szerződés jóváhagyása                                                                                              
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az október 14-i soron kívüli ülésen tárgyaltuk a Salgótarjáni 
Szakképzési Centrummal kötendő szerződést, ami a Rákóczi út 32. számú ingatlanra vonatkozik, 
amelyben jelenleg a gimnázium, zeneiskola, és szakszolgálat található. A Képviselő-testület 
jóváhagyott egy vagyonkezelői szerződés -.tervezetet, amelyhez képest a Centrum némi javítást 
kért átvezetni. Logikus módosításokat javasoltak, a lényegen nem változtatnak, így a bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal javasolja a szerződés jóváhagyását. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester:  Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a 
bizottság javaslatával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
210/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rétság, Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan vagyonkezeléséről 
szóló előterjesztést és a vagyonkezelői szerződést jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rákóczi út 32. szám 
alatti ingatlan – a határozat mellékletét képező - vagyonkezelői 
szerződését a Salgótarjáni Szakképzési Centrummal megkösse. 

 A Képviselő-testület  a  vagyonkezelői szerződés megkötésére 
vonatkozó 201/2015. (X.14.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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4./ Előterjesztés ingatlan megvásárlására 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: 2004-ben vásárolta meg a a Palóc Nagykereskedelmi Kft. 
Rétságon a 729 hrsz-ú, 2731 m2 területű, illetve a 789 hrsz-ú, 3525 m2 területű ingatlant. Akkor 30 
millió forintért vásárolták meg az önkormányzattól. Annak idején köttetett egy szerződés a Kft-vel, 
egy adás-vételi szerződés, illetve egy szándéknyilatkozat is. A tervezett áruház nem épült meg. 
Ezt az ingatlant a Palóc Nagykereskedelmi Kft. most felajánlotta az önkormányzatnak megvételre, 
40 millió forintos áron. Ez az ár a helyben kialakult piaci értéket igencsak meghaladja. A bizottsági 
ülésen elhangzott, jó lenne előkeresni az eredeti  adás-vételi szerződést, esetleg kártérítést is 
kérhetnénk a meg nem épült áruház, és a Jászteleki utca főútra kicsatlakozása miatt, ami annak 
idején tervbe volt véve. A vételi ajánlatot, hogy az önkormányzat 40 millió forintért vegye meg ezt a 
területet, a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal nem támogatja. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: amennyiben hozzászólás nincs, kérem szavazzon, aki a PVB 
javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
211/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Palóc Nagykereskedelmi Kft. tulajdonát 
képező - rétsági 729 és 789 hrsz-ú  - ingatlan eladási 
ajánlatával  kapcsolatos előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület  az önkormányzat által 2004. évben 
élelmiszer áruház céljára meghatározott feltételekkel 
értékesített 729  hrsz-ú 2.371 m2 nagyságú és  789 hrsz-
ú 3.525 m2 nagyságú belterületi beépítetlen  terület 
művelési ágú ingatlanok felajánlott vételi lehetőségével 
nem kíván élni.   
  
Határidő: értesítésre: 2015. november 10.  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 

5./ Előterjesztés fakivágási és gallyazási árajánlatra 
     Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ez a téma már többször is volt a testület előtt. Eljutottunk odáig, 
hogy Haffner János vállalkozó a diósjenői jegyző hozzájárulásának megérkezése után elkészítette 
árajánlatát a fakivágások és gallyazások ügyében. Az előterjesztés mellett volt egy Vállalkozói 
Szerződés, amit nem igazán fakivágásra szabtak. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy elő kell venni 
azt a szerződés mintát, amit a hivatal készített annak idején. Az is elhangzott, hogy jó lenne 
lehetőségként megnézni, hogy a helyben működő Katasztrófavédelmi Őrs bevonásával lehetne 
elvégezni a feladatokat, a kivágott faanyagot ők fűtésre fel tudnák használni tüzelési célokra. Az a 
javaslat fogalmazódott meg, hogy amennyiben csütörtökig elkészül a szerződés tervezet, a 
Képviselő-testület tárgyalhatja azt, a bizottság pedig elfogadásra javasolja a testületnek. Összesen 
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13 db fának a kivágásáról van szó. Ez érinti a Rákóczi út 57. szám előtti egy db lucfenyőt, Nyárfa 
utca 3. szám előtt ugyancsak 1 db lucfenyőt, az iskola előtti park mellett lévő 2 db fehér akácot, a 
temetőben lévő 7 db akácfát, a patak parton a húsbolt és a híd közötti részen lévő 2 db kiszáradt 
vadon nőtt fát. A kivágott fákat szükséges pótolni, elő lett írva, hogy milyen fajtával, és hol.  
 
Megkaptuk a módosított vállalkozási szerződést tervezetet, ami a kívánalmaknak megfelel. A 
vállalkozó jelezte, hogy a november 30-i határidő helyett legyen december 30 – a határidő. Úgy 
gondolom, hogy részünkről a december 30-a is elfogadható. Ha tudja, és az időjárás engedi, 
nyilván előbb is meg tudja csinálni. A sportpálya mellett lévő fák gallyazásáról van szó, ezek 
átnyúlnak a szomszédos telekre. A bizottság javasolja elfogadásra a testületnek a szerződés 
tervezetet, valamint határozati javaslatot. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Örülök, hogy eljutottunk egy év után oda, hogy hamarosan a 
feladat elvégzése megtörténhet. Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatát támogatja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
212/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta 
Haffner János őstermelő 110/2015. (VI.19.) számú 
határozatban felsorolt fák kivágására, valamint a  159/2015. ( 
VIII.28.)  számú határozat szerinti sportpálya határán lévő  fák 
gallyazására benyújtott  árajánlatát. 
A Képviselő-testület az összesen 13 db fa kivágására és 14 db 
fa gallyazására vonatkozó  bruttó 382.000 Ft-os árajánlatot 
elfogadja.  
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2015. november 06. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

 
6./ Előterjesztés helyiség használatára 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Ahogy ismeretes, országszerte nyílnak a kormányablakok a járási 
székhelyeken, így Rétságon is. Ehhez kérte a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási 
Hivatala az önkormányzat segítségét. A kialakítás idejére, 2016. január 31-ig kéri ingyenes 
használatra a Polgármesteri Hivatal földszinti, hátsó bejárati ajtó melletti irodahelyiséget 
munkavégzés és irattárolás céljára. Az irodát jelenleg a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat használja heti egy napon, illetve a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat heti 
fél napban. A Szolgálat erre az időre lemond a használatról, a nemzetiségi önkormányzat pedig 
egyszer sem használta az irodát. Fontos közérdekről van szó, hiszen a kormányablakok 
kialakítása a lakosság komfortérzetét hivatott teljesíteni, a különböző ügyintézést nagymértékben 
segíti, így a bizottság úgy foglalt állást, hogy támogatja a helyiség használatára vonatkozó 
kérelmet. Ingyenes használatba javasolja a helyiséget adni, természetesen a rezsiköltség 
megfizetésével. Elhangzott az ülésen, hogy a nemzetiségi önkormányzattól írásban kell kérni a 
hozzájárulását, nehogy a későbbiekben ebből gond adódjon.  A bizottság 7 egyöntetű igen 
szavazattal támogatja a kérelem elfogadását. Köszönöm szépen. 
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a 
bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
213/2015.(X.30.) számú KT határozat:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Járási Hivatal Vezetőjének ideiglenes és ingyenes 
irodahasználatára vonatkozó kérelmét.  

A Képviselő-testület – az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (X.4.) 
önkormányzati rendelet 22. §-a  alapján – a Kormányablak  
kialakítás  időtartamára, 2015. november 1. napjától  2016. 
január 31-ig  a Járási Hivatal ingyenes használatába adja a 
Polgármesteri Hivatal  földszinti  hátsó bejáratánál lévő 013. 
számú irodát  munkavégzés és iratok tárolása céljára. Az 
ingyenes használatra vonatkozó használati szerződésben 
rezsiköltségek arányos megtérítését ki kell kötni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati 
szerződés fentiek szerinti megkötésére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

7./ Előterjesztés a katasztrófavédelem bejelentésére 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Nógrád Megyei Katasztrófavédelem Balassagyarmati 
Kirendeltsége az itteni Őrs és az ÖTE elhelyezését biztosító épületeken tetőhibáról tett bejelentést. 
Ennek a kijavítását, illetve az ebben való közreműködését kérik az önkormányzattól. A másik 
kérésük a közvilágítás bővítése a volt laktanya területén. A bizottsági ülésen elhangzott egy 
hozzászólásban, hogy gyarapodnak az ilyen jellegű kérelmek, ahol az önkormányzatot bizonyos 
állami feladatok ellátásához hívják segítségül. Hozzászóló kifejtette, hogy szeretné látni az aktuális 
szerződést, hogy ebben az esetben kinek mi a feladata, felelőssége. A bizottság álláspontja, hogy 
átdolgozásra legyen az anyag visszaadva, és a következő előterjesztéshez legyen csatolva az 
aktuális megállapodás, abból kiderül, kinek mi a feladata ez ügyben. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatát elfogadja.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
214/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelem 
Balassagyarmati Kirendeltségének bejelentésével és 
kérelmével kapcsolatos előterjesztést. 
A Képviselő-testület a Rétsági Katasztrófa Őrs 
elhelyezését biztosító épület tetőszerkezetének szakértői 
felülvizsgálatáról, illetve a kért közvilágítás bővítésről az 
épület ingyenes használatba adására vonatkozó, a 
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 
megkötött hatályos szerződés alapján, következő ülésén 
dönt.    
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
8./ Szerződés jóváhagyása (m űszaki tervezési munkára) 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A tervezett akadálymentesített gyalogátkelőhelyről van szó, 
amelyik a művelődési központ és a régi buszmegálló között lenne a főúton. Az elmúlt ülésen 
tárgyaltuk a napirendet, de átdolgozásra visszaadásra került az anyag. Hiányzott mellőle az 
engedélyezési tervdokumentáció. Ez tartalmazza a műszaki leírást, a költségvetést, illetve a 
mérési jegyzőkönyvet. A vállalkozó, aki annak idején ezt a munkát elvállalta, 499.500 Ft-os 
árajánlatot tett. A gyalogátkelőhely későbbi fenntartását a szerződés értelmében az 
önkormányzatnak kellene vállalni. Azért került most vissza elénk az anyag, mert kiegészítést 
kértünk, amit meg is kaptunk. A benne lévő költségvetési számok zárt ülés keretében kerülnek 
tárgyalásra, így látta jónak a vezetés. Egy utólagos jóváhagyásról van szó. A benyújtott szerződést 
a polgármester úr aláírta, hibázott, mert csak testületi döntés után tehette volna, de valószínű, 
hogy becsúszott a többi megállapodás közé, és automatikusan aláírásra került. A bizottság semmi 
akadályát nem látja annak, hogy a szerződés jóváhagyásra kerüljön. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Felhívtuk Lantos urat, és minden kiegészítést rendelkezésre 
bocsátott, volt egy kis félreértés. Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
215/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Salgóterv Kft-vel megkötött, a volt buszmegálló közelében 
akadálymentes gyalogátkelőhely tervezésére kötendő 
szerződés utólagos jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület tekintettel arra, hogy a szerződés tartalma 
megfelel a 130/2015. (VII.21.) KT. határozatban 
megfogalmazott feltételeknek, a szerződést utólagosan 
jóváhagyja. 
 
Határidő: ---- 
Felelős: ---- 
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9./Hozzájárulás közfoglalkoztatás támogatás hatóság i szerződés 
megkötéséhez  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Nógrád Megyei Kormányhivatal rétsági Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya jelezte az Önkormányzat felé, hogy hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás keretében 2015. november 3-tól 2016. február 29-ig lehetőség nyílik újabb 
közfoglalkoztatási támogatás elnyerésére. A támogatás mértéke akár 100 %-os is lehet. A 
foglalkoztatni kívánt létszám 20 fő. Vita a bizottsági ülésen nem alakult ki ennél a 
napirendnél. A bizottság javasolja a hatósági szerződés elfogadását, 7 egyöntetű igen 
szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Jávorka János  képviselő: A Szociális Bizottság is javasolja elfogadásra a hatósági 
szerződést. A hivatal figyelmét szeretném felhívni a vízelvezetők karbantartásának, 
tisztításának elvégzésére.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Köszönöm a lehetőséget, hogy ennyi embernek tudunk 
biztosítani munkát. Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
216/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatására Közfoglalkoztatási hatósági szerződés 
megkötésének jóváhagyásáról készült előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 100%-os állami 
támogatás biztosítása mellett 2015.11.03-tól -2016.02.29-
ig 20 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. 
 
A program 100 %-ban támogatott. A program bérköltsége 
6.332.400 Ft, járulékköltsége 854.874 Ft, dologi kiadások 
költsége a ténylegesen felmerült bérköltség 20%-a. 
 
A közfoglalkoztatás 1 havi többlettámogatására és 
kiadásaira a 2015. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni. A közfoglalkoztatás 
három havi többlettámogatását és kiadását a 2016. évi 
költségvetésben ütemezni kell. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy a fenti feltételeket tartalmazó 
közfoglalkoztatási hatósági szerződést aláírja. 
 
 
Határidő: szerződéskötésre 2015. november 3., 
költségvetés módosítására szöveg  
                szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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10./Új státusz létesítése a Polgármesteri Hivatalba n 
      Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Egyik építészünk, Farkas Eszter kérte, hogy családi okok miatt 
átmenetileg 2015. október 6-tól 2016. október 6-ig 4 órás munkaidőben láthassa el feladatait. Az  
előterjesztő javaslata az volt, hogy a testület új 4 órás státusz létesítését engedélyezze a 
Polgármesteri Hivatalban. A bizottság végül is egy „C” határozati javaslat elfogadását javasolja, 8 
egyöntetű igen szavazattal. Ismertetem a bizottság által támogatott határozatot. Köszönöm 
szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Jegyző úrral jól átgondoltan tettük meg javaslatunkat az új státusz 
létrehozásával kapcsolatban. Hétfőn jönnek ki a pályázatok, nagyon sok feladat áll Rétság előtt. Az 
is tudvalévő, hogy a két építész kötelező feladata nem kevés. Úgy gondoltuk, hogy 4 órában 
besegítene a környező falvak feladataiba, a másik négy órában betanulná a pályázatok intézését. 
Nagyon sajnálnám, ha ez a döntés így maradna, mert teljesen lehetetlenné válna a hivatal. Nellike 
ezt képtelen egymaga megoldani. A részéről eddig elvégzett munkát köszönöm neki, minden 
segítséget megad. Még egyszer arra kérlek benneteket, gondoljátok meg, adjátok meg ezt a 
lehetőséget, ez mindnyájunk érdeke. Ha a pályázatokat nem használjuk ki, hűtlen kezelést 
folytatunk, a városunk ellen. Nekem mindegy, hogy kit vennénk fel, olyan ember kellene, aki 
hasznos munkát tud végezni műszaki dolgokban a városnak. Ne a meglévő pénzünket költsük, a 
pályázatokhoz kell nyúlni. Itt volt ez a műfüves pályázat is, sokat dolgozott a kolléganő vele, mi 
meg visszautasítjuk. Jövő héten a Megyei Fejlesztési Hivataltól jönnek hozzánk egyeztetni, mit 
szeretnénk. Előtte meghívlak benneteket megbeszélni a dolgot. Nagyon kell egy ember, mert nagy 
a gond. Itt van a Salgai Gyuri, teljesen lehetetlenek vagyunk. Nem szégyellem, hogy nap mint nap 
a közmunkásokkal foglalkozom, bár ezt sem nekem kellene. Én vagyok értük a felelős, de nem 
ezzel kellene foglalkoznom. Kellene egy műszaki ember a hivatalba. Ne lehetetlenítsük el az 
önkormányzat működését. Ha nem tudunk pályázni, elköltjük a meglévő adónkat. A környező 
falvak sokkal jobb helyzetben vannak.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Azért nagyon sötét képet festettél erről a kérdésről, úgy gondolom, 
túl sötétet. Legjobb tudomásom szerint az építkezések számra drasztikusan lecsökkent. Nem 
tudom pontosan a darabszámot, de minimális építkezésre kell az építéshatóságnak engedélyt 
kiadnia, a régi időkhöz képest.  Régen ezt a munkát az egész járásra - amikor egymás után 
épültek az lakóingatlanok -, egyetlen egy fő végezte el. Most erre a munkára ketten vannak. Nem 
arról van szó, hogy távozott az ügyintéző, csak a munkaideje csökkent le 4 órára. Belső 
helyettesítéssel ezt nyugodtan át lehet hidalni, erre találták ki az átirányítás fogalmát. Nem szabad 
ezt a kérdést a pályázatokkal kapcsolatosan így beállítani, nem helyi emberek szokták megcsinálni 
a komoly pályázatokat, erre találták ki a pályázatírókat, akik a profi módon meg tudják írni a 
pályázatokat. Az orvosi ügyelettől kezdve a városrehabilitációig, mindig is pályázatíró, vagy 
pályázatíró cég írta meg a pályázatokat. Említetted Salgai urat, Salgai úr betegállományban van. 
Van egy városüzemeltetési csoport, ha kiesik a vezető, van egy helyettese.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A helyettese a traktorral dolgozik egész nap. Annak meg van a 
maga feladata.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Visszatérve az eredeti témához, úgy gondolom, hogy belső 
helyettesítéssel meg lehet oldani a feladatot, nem kellenek új emberek. Úgy gondolom a bizottság 
jól döntött. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester : Holnapután a másfél ember sem lesz, mert el fogják vinni, addig 
betanulhatna mellette egy ember.  
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Szó van róla, de senki nem tudja, valóban elviszik-e az 
építéshatóságot az önkormányzattól. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A Nógrád Megyei Önkormányzat felajánlotta, hogy felvállalják a 
pályázatírásokat, le lett szavazva ugyanúgy, mint az ITS. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Skuczi Nándor úrral én beszéltem, pont ebből a dilemmából 
kiindulva. Abból az e-mailból azt olvastuk ki, hogy vagy minden pályázatot odaadunk megírásra, 
vagy egyet sem. Előterjesztés nem is volt ezzel kapcsolatban. Elnök úr azt mondta, semmi 
akadálya annak, hogy amiről úgy gondoljuk, hogy velük íratjuk meg, szóljunk, ők abszolút 
rugalmasak ebben a kérdésben. Ez a hajó nem ment el, nézzük meg, milyen programok kerülnek 
majd elénk, és utána döntsünk. Ennél az asztalnál mindenki törekszik a Nógrád Megyei 
Közgyűléssel való jó kapcsolatra.  
 
Ahogy elnök úr is elmondta, túl sötét képet festett polgármester úr a városról. Azért az elmúlt 10 
évben nagyszabású dolgok történtek itt, csatornázás, Járóbeteg ellátó megépítés, 
városrehabilitáció stb. Azt nem lehet mondani, hogy nem használtuk ki a pályázati lehetőségeket. 
Köszönöm szépen. 
 
Jávorka János  képviselő: Lassan tisztul, hogy milyen pályázatok kerülnek kiírásra. Az elmúlt 10 
évben kb. 2 milliárd forint az az összeg, amit a város pályázaton elnyert. A pályázatokat nem a 
Hivatal készítette el, erre nem is képes. Ehhez mindig profi készítőket kért fel az önkormányzat. 
Szerintem sem ment el ez a hajó. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 
igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 
 
217/2015.(X.30.) számú KT határozat:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 4 órás műszaki ügyintézői státusz 
létesítésével kapcsolatos előterjesztést, azt nem 
támogatja.  

A körzeti építési hatósági feladok ellátására 
engedélyezett két főfoglalkozású álláshely 
költségvetésben tervezett bér, járulék és egyéb kiadás 
előirányzatát nem módosítja. 

Az építési hatósági ügyintéző által kért, egy éves 
időtartamra vonatkozó napi 4 órás részfoglalkozású 
alkalmazás miatt felszabaduló bér és járulék előirányzat 
zárolásától a Képviselő-testület eltekint, azt a napi 4 órás 
ügyintézői álláshely belső helyettesítésének fedezetére 
biztosítja.   

Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző 
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Szünet 
(17,00-17,10) 

 
11./Bérkorrekció lehet ősége a Védőnői szolgálatnál 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A védőnői szolgálatnál dolgozók havi juttatását több jogszabály 
figyelembevételével kell meghatározni. Az OEP elvárása a finanszírozás felhasználásával az, hogy 
a támogatás összege legyen a szolgálatra költve. E feltételnek minden évben megfeleltünk, sőt 
saját bevételekből került kiegészítésre a feladatellátás. 2014-ben volt egy ellenőrzés, hogy a 
Kormányrendelet betartása megtörténik-e, a többletjuttatást az OEP elfogadta. A nem kötelező 
többletjuttatások fedezik a kötelező díjazást. Az új védőnő kinevezésre került, több féle számítás 
alapján lett a bére megállapítva. A Kormányrendeletben szereplő 12 %-ot munkahelyi pótlékként, 
illetve területi pótlékként kell a védőnőknek odaadni. Ez eddig is megtörtént, viszont szeptember 1-
ig visszamenőleg a II-es körzetben dolgozó védőnőnek is hasonló módon kell a fizetését 
kialakítani. Azt megelőző időszakban a védőnő nem károsodott, ezt a számítások is alátámasztják. 
A helyettesítés megszüntetésével kb. 40-46 eFt-tal fog emelkedni az OEP támogatás. Továbbra is 
önkormányzati saját erő szükséges a nem kötelező bérjellegű juttatásokhoz, a cafetériához, a 
munkába járáshoz, a kötelező védőruha biztosításához, a szakmai program használatához, a 
rendelő valamennyi működési kiadásához. Szeptember 1-től egységesen lesz a két védőnő bére 
megállapítva, ez azt jelenti, hogy bizonyos emelésre is sor fog kerülni. A bizottság 8 egyöntetű 
igen szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását a testületnek. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester:  Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon, 
aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
218/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a védőnői szolgálatnál bérkorrekció végrehajtásának 
lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 
21.§ (4) bekezdése szerinti havi díjazást 2015. szeptember 1. 
naptól az OEP havi adatszolgáltatását követően, 
változóbérként kívánja a védőnők részére biztosítani. 
A Képviselő-testület  a többlet személyi juttatást a 2015. évi 
költségvetésben a tartalék terhére biztosítja. A 2015. évi 
költségvetés soron következő módosításakor az átvezetésre 
javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: kifizetésre minden hó 10. napja, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

12./Buszöböl tervezési munkáira árajánlat elfogadás a 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Képviselő-testület a szeptemberi ülésén támogatta Rétság város 
északi részén buszöböl tervezési munkáira árajánlat kérését. A tervezési munkára 3 árajánlatot 
kértünk, a megadott határidőre két ajánlat érkezett be. Pontosításra, kiegészítésre vissza kellett 
adnunk az ajánlatokat. Nem azt tartalmazta az árajánlat, amire kértük. Kértünk szerződés 
tervezetet, beárazott költségvetést, stb. Komplett anyagot kérnénk. Átdolgozásra javasoljuk 
visszaadásra az anyagot, 8 egyöntetű igen szavazattal ez a bizottság javaslata. Köszönöm 
szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon, 
aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
219/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a buszöböl tervezési munkáira árajánlat 
elfogadása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 
Az előterjesztést a Képviselő-testület átdolgozásra 
visszaadja. 
 
Határidő: 2015. november 20. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

13./Előterjesztés a konyha padozatának felújítására 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Közbeszerzési eljárás zajlott le az önkormányzati konyha, illetve 
közétkeztetési konyha üzemeltetésére. A közbeszerzést az EBM TRADE Kft. nyerte el. A Kft-vel 
köttetett egy szerződés, amely rögzítette, kinek mi a feladata. Bejárás történt, a hatóság a konyha 
padozatát nem találta megfelelőnek, annak újraburkolását rendelte el. A Kft. ügyvezetője kérte, 
hogy az elvégzett munkaérték felét vállalja át az önkormányzat. Elhangzott kérdésként, hogy az 
elvégzendő munka felújításnak, vagy beruházásnak számít-e? A Számviteli törvény egyértelműen 
kimondja, ez a munka felújításnak minősül. Az erre vonatkozó szabályt tartalmazza a vállalkozóval 
megkötött szerződés. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal támogatja a kiosztott határozati 
javaslatot, azaz ehhez a munkához nem kíván hozzájárulni. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon, aki a 
határozati javaslatot elfogadja.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
220/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a vállalkozó által üzemeltetett 
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közétkeztetési konyha padozat cseréjének 
költségmegosztására vonatkozó előterjesztést. 
  
A Képviselő-testület a konyha padozat felújítási 
költségeihez nem járul hozzá, mivel az EBM Trade 
Szolgáltató Kft-vel a konyha üzemeltetésére megkötött 
vállalkozási szerződés - V. Felújítással kapcsolatos 
rendelkezések 1. és 2. pontja - alapján, annak költsége a 
vállalkozót terheli. 
 
Határidő: értesítésre 2015. november 2. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 

14./ Képvisel ői tiszteletdíj felajánlás 
Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Varga Dávid Géza az október havi tiszteletdíját felajánlja a Kereplő 
Néptánc Egyesület javára, az András napi mulatság költségeire, illetve népviseleti ruhák 
vásárlására. Ahogy ez szokás, a támogatottal egy megállapodást kell kötni, ez mellékelve is van az 
anyaghoz. A bizottság minden esetben támogatja az ilyen jellegű felajánlásokat, jelen esetben is 8 
egyöntetű igen szavazattal támogatja a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
221/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta 
Varga Dávid Géza Képviselő Úr október havi tiszteletdíj 
felajánlásáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Varga Dávid Géza 
képviselő október havi tiszteletdíjáról lemond, azt a Kereplő 
Néptánc Egyesület részére, az András-napi mulatság 
költségeire és népviseleti ruhák vásárlására ajánlja fel.  
A Képviselő-testület a tiszteletdíj felajánlás miatt az 
önkormányzati jogalkotás szakfeladat 051211 tételén a 
személyi jellegű kiadások előirányzatát 40.000 Ft-tal, a járulék 
előirányzatot 10.800 Ft-tal csökkenti, egyidejűleg a 890301 
szakfeladaton a civil szervezetek támogatási előirányzatát 
50.800 Ft-tal emeli.  
A 2015. évi költségvetés soron következő módosításakor az 
előirányzat változás átvezetését biztosítani kell.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
50.800 Ft támogatásra vonatkozó, - az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.23.) 
önkormányzati rendeleten alapuló – a határozat mellékletét 
képező megállapodást a Kereplő Néptánc Egyesülettel 
megkösse. 
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   Határidő: 2015. november 10., majd szöveg szerint 
   Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
15./TKB döntések  
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához egy kérelem érkezett a 
Városi Nyugdíjas Klub részéről. Színházjegy vásárlásra nyújtottak be támogatási kérelmet. 34 
rétsági lakos vett részt az előadáson, a színházjegy ára 2080 Ft/fő volt. Ajz összes költség 70.720 
Ft, melynek a 70 %-a 49.504 Ft, amely összegnek a megítélését kérte a TKB bizottság elnöke. 
Ennyi a javasolt, átvállalható költséghányad. Bizottságunk is javasolja a TKB javaslatát elfogadásra 
a Képviselő-testületnek, 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Utólagosan is szeretném megköszönni a színházlátogatók nevében a 
támogatást. Kérünk mindenkit, hogy jöjjenek a jövő héten színházba Rétságra. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
222/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Társadalmi Kapcsolatok ad-hoc Bizottság döntéseiről készített 
előterjesztést.  
A Képviselő-testület egyetért a Bizottság döntésével és a  

- Városi Nyugdíjas Klub színházjegy költségéből 49.500 
Ft-ot átvállal.  
 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak 
szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelmek szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

 
 

16./ Szerződések jóváhagyása (informatikai feladatra) 
       Előterjesztő: Fodor Rita jegyző általános helyettese 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Többször felvetődött intézményvezetőktől, és a PVB tagjainak 
javaslata is, hogy hasonlóan a Hivatalban a rendszergazda által elvégzett teendők terjedjenek ki 
az egészségügyi ágazat, az Óvoda és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár számítógépeinek 
karbantartására is. Így került sor árajánlat kérésre, ami megérkezett Rózsa Attila informatikustól, 
aki a Hivatal számítógépes rendszerének karbantartója, rendszergazdája. A szerződés 
megkötésével valamennyi munkaállomáson biztosítva lenne az informatikai felügyelet. A 
művelődési központban 8 db gépre, a védőnői szolgálatnál 2 db gépre, az óvodában szintén 2 db 
gépre, és a fogorvosi szolgálatnál 1 db gépre lenne megkötve a szerződés. A vállalkozó 4.590 
Ft+Áfa/gép összegért vállalja a feladatot. A szerződés nagyon sok mindenre kiterjed, megnyugtató 
módon rendezné azt, ami eddig ezeknél a gépeknél ad-hoc módon történt.  Ez mindenképpen 
előrelépést jelent. Az idei költségvetésünket nem is igazán érinti, rendelkezésre áll ez a pénz az 
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intézményeknél. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja ezeket a 
szerződéseket. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Jobban örültem volna, ha rétsági ember végzi ezt a feladatot.  
Meg kellene oldani házon belül, nem jó az, ha sokan belelátnak az önkormányzat dolgaiba.  
 
Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
223/2015.(X.30.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az informatikai feladatok ellátására szóló szerződések 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A határozat mellékletét képező 

- Rétság Város Önkormányzatával 3 munkaállomásra, 
- a Napköziotthonos Óvodával 2 munkaállomásra 
- és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménnyel 8 

munkaállomásra kötendő szerződéseket jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a Városi 
Önkormányzat nevében, Vinczéné Szunyogh Judit 
óvodavezetőt, hogy a Napköziotthonos Óvoda nevében, és 
Varga Nándorné igazgatóhelyettest, hogy a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény nevében a szerződést aláírja. 
Az informatikai feladatok havi 4.590 Ft/gép/hó + áfa összegű 
költségét a 2016. évi költségvetésben tervezni kell. 
A 2015. évi költség fedezete valamennyi érintett COFOG-on 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2015. november 2. 
Felelős: szöveg szerint 
 

 
 

17./ Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról 
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Két kérdés hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban. Az 
autóbusz tárolásával kapcsolatban rendeződött-e a szerződés, ami a múltkor előttünk volt? 
Válaszként elhangzott, úgy tűnik elfogadták a szerződés módosítást, amit kértünk. A másik kérdés 
a karbantartási tervvel kapcsolatos. Egy bizonyos elektronikus építési napló megnyitásával 
kapcsolatban kérdezném, hogy megnyitható-e a napló, megtörtént-e az ezzel kapcsolatos feladatok 
elvégzése. 
 
Fodor Rita  jegyző ált.h.: Polgármester úr aláírta szerdán a kérőlapokat, a műszaki ellenőr két 
díjbekérőt megküldött, az utas naplóét még nem kérte. A két díjtétel be is lett fizetve.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a beszámoló elfogadását 
javasolja. Köszönöm szépen. 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének             23/2015.(X.30.) számú jegyzőkönyve  

 23

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Aki a bizottság javaslatával egyetért, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal elfogadta a testület lejárt 
határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr ől szóló beszámolót. 
 
 

 
 

18./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti id őszakban az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkár ól  
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A tájékoztatóval kapcsolatban két kérdés hangzott el a bizottsági 
ülésen. Az egyik, hogy a szeptember 30-ára említett DMRV-nél történt megbeszélésen a két 
szomszédos község, Bánk illetve Tolmács polgármesterei, valamint Rétság polgármestere vett 
részt. A rétsági szennyvíztelepnek a felújításával, bővítésével, illetve esetleges rákötésekkel 
kapcsolatos volt a megbeszélés. A kérdés az volt, mit takar a bizonyos konzorcium? Polgármester 
úr elmondta, hogy előzetes egyeztetés volt még csak, amennyiben ez a dolog olyan stádiumba ér, 
a testület elé kerül az előterjesztés. A másik kérdés egy faoszlop helyének tisztázása volt, ami 
kivételre kerül az ÉMÁSZ által. Ez a faoszlop a parókia kertben található.  A bizottság 5 igen, 3 
tartózkodás szavazattal a tájékoztató elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Az október 6-i koszorúzást a jövőben úgy kellene közhírré tenni, hogy 
aki szeretne, mindenki jelen tudjon lenni. Igény van rá, legyen városi ünnep.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Ennek semmi akadálya. A DMRV-nél történt egyeztetés azért 
történt, mert kíváncsiak voltunk, van-e lehetőség arra, hogy konzorciumban pályázni lehessen a 
feladatra. Az igazgató úr elmondása szerint ez a három testület dolga, és amennyiben lesz rá 
pályázat kiírva, meg lehet valósítani. Örülnék ha sikerülne a dolog. Kérem szavazzon, aki egyetért 
a bizottság javaslatával. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen,1 
tartózkodás szavazattal elfogadta a két testületi ü lés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról szóló tájékoztatót.  
 
 

 
19./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról  
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az anyag két témát említ. Az egyik a nyilvános WC-nek a 
szennyvízelvezetésének a megoldása, a másik a 32 ha tulajdonba kerülése. A második téma 
szerződése előkészítés alatt áll. 
 
A nyilvános WC esetében írja az anyag, hogy meg kell terveztetni a szennyvízbekötést. 3 árajánlat 
kérés történt meg, de a mai napig sem érkezett érvényes ajánlat. Elhangzott a bizottsági ülésen, 
hogy nem igazán érthető, hogy ha a DMRV azt mondja, hogy meg kell terveztetni utólag, akkor a 
tervezők mitől félnek, miért nem vállalják? Annyi ígéretet kaptunk, hogy a tervezők ismét meg 
lesznek szólítva. Fontos lenne a nyilvános WC beüzemelése. A bizottság 6 igen, 2 tartózkodás 
szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Köszönöm szépen.  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Valóban így van, ahogy elnök úr elmondta. Már be lehetne 
üzemelni a WC-t, de utólagos terveztetésre van szükség. Próbálkozunk tervezőt találni, de senki 
nem vállalja az utólagos tervezést. Ahogy ez meglenne, másnap meg lehetne nyitni a nyilvános 
WC-t.  
 
A 32 ha-s területtel kapcsolatban még meg kell kérnünk Egerből egy hozzájárulást, a kérdőívet 
kitöltés után visszaküldjük hétfőn, és utána a szerződés aláírásra kerülhet.  
 
Kérem szavazzon, aki a bizottság véleményével egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal elfogadta a kiemelt feladatok 
ellátásáról szóló tájékoztatót. 
 
 

  
20./ Javaslat PVB tag választására – szóbeli el őterjesztés 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Továbbra is Gál Gábor volt képviselő-jelölt társamat javasolom 
külsős bizottsági tagnak megválasztani. Aki azzal egyetért, hogy külsős bizottsági tagként Majnik 
László helyett Gál Gábor kerüljön megválasztásra, kérem szavazzon. 
 

Megállapítom, hogy a küls ős bizottsági tag személyére tett 
javaslatot a Képvisel ő-testület 3 igen, 4 nem szavazattal nem 
fogadta el.  

 
21./ Egyebek 
 

Jávorka János képviselő: Három témát szeretnék említeni. Szóbeszédeket lehetett hallani a 
közmunkásokkal kapcsolatban. Két személy között történt nézeteltérés, ami odáig fajult, hogy a 
bicska is előkerült. Azt is hallani, hogy italfogyasztás is volt egyes közmunkásoknál. Adott személy 
fűnyírás közben elesett, a baleseteket meg kell előzni. Kérem polgármester urat, és jegyző urat, 
hogy vegyék elejét ezeknek a problémáknak. Úgy tudom az ügy ki lett vizsgálva, készült feljegyzés 
is, hogy milyen intézkedés történt, azt nem tudom.  
 
Köszönöm azok munkáját, akik a szüreti bál előkészítésében, lebonyolításában részt vettek. Értem 
ez alatt a művelődési ház teljes dolgozói állományát, a civil szervezetek magánszemélyek 
segítségét. 

 
A hivatal felé intézném észrevételemet. Eltelt egy év ebből a ciklusból. Esetenként tapasztalható 
volt az előterjesztéseknél hiányosság, probléma. Kérném az előterjesztőktől, hogy az 
előterjesztések vonatkozásában a jövőben fokozottabb figyelmet fordítsanak a munkára. Hibát lehet 
elkövetni, de olyat azért ne, ami miatt vissza kell adni átdolgozásra az anyagot. Szeretném, ha a 
hivatal vezetése a jövőben erre nagyobb figyelmet fordítana. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Köszönöm azok munkáját, akik a Mindszenthy ünnepség 
megszervezésében, lebonyolításában részt vettek. Az ünnepség jól sikerült. A Városi Nyugdíjas 
Klub segítségét, művelődési központ dolgozóinak segítségét köszönöm. A rétsági 
háziasszonyoknak is köszönöm, akik a szeretet vendéglátást egy-egy tálca süteménnyel tudták 
segíteni. Remélem, a jövőben is számíthatunk a támogatásra. 
 
Kotroczó Balázs  képviselő: A Jászteleki utca végén az oszlop még most is ott van.  
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Hegedűs Ferenc polgármester: Nem lett megszavazva az összeg, amit kértek, nem tudok benne 
intézkedni. Fel lettek szólítva, semmi nem történt a dologban. Oda kell az ügyet adni az ügyvéd 
úrnak.  
 
Rompos üzlet melletti terület vonatkozásában intézkedtem, de azóta sem jöttek. A konyha udvaron 
is van beszakadás, mi próbáljuk kővel rendezni a dolgot.  
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Negyedszázados most volt az önkormányzatiság. Szerintem meg kell 
róla emlékezni, a Hangadóba is kellene cikket írni.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Közmunkások egymás közötti vitája: berendeltem minden 
illetékest, munkaügyi vezető, és az ő vezetőjük is itt volt. A vélt sértett is elnézést kért, és az okozó 
is. Keményen kiadtam, egy alkohol elfogyasztása után az életben többet itt közmunkás nem lehet 
senki. Naponta ellenőrzöm őket. Normalizálódott a dolog.  
Az ünnepek tekintetében köszönet mindenkinek a munkáért, a finom falatokért. A szüreti bálra 
idegenből jöttek traktorosok, köszönöm nekik. Kicsit tanulhatnánk a környező falvak tekintetében. 
Ott volt az italocska, el volt dugva, kérdezték többen, itt fogunk kiszáradni? A Mindszenthy 
ünnepségen nagyon sok koszorúzó volt, az elmúlt években nem voltak ennyien. ½ órás csúszás 
volt, a koszorúzókat a jövőben előbb össze kellene írni.  
 
A 16. napirend, ami az eredeti meghívóban is szerepelt, az ITS kérdőívvel kapcsolatos volt. Rétság 
fejlesztésének tervét célozta meg, vettük a fáradságot, kiküldtük a kérdőíveket. Köszönöm azoknak 
a lakosoknak, akik kitöltve visszaküldték a kérdőívet a Hivatalba. A 12 pontból 15 pont lett, ezt 
szerettem volna egyeztetni a bizottsággal. Ezt tárgyaltuk volna, kár, hogy levettük a napirendről.  
 
Egy rendőrnek kért lakást februárig a rendőrkapitány úr. Egy szoba is elég lett volna, fűthetetlen 
helyen lakik a Miskolcról idevezényelt rendőr.  
 
Bejelentési kötelezettségem van. Csuka Zoltán judo oktató úr adott tájékoztatást, hogy Pápa Anna 
országos bajnok, Lipcsei Luca 5., Terman Zsanett 9. lett. Köszönjük szépen az eredményeket. 
Valamit azzal a kis tornateremmel csinálnunk kell mielőbb, naponta kapok panaszt ez ügyben.  
 
Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, a nyílt ülést 17 óra 50 perckor bezárom.  
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

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


