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26. számú  

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: 2016. december 6. napján 16 óra 25 perces kezdettel, Rétság Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott soron kívüli 
Képviselő-testületi ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 
 
A jegyz őkönyvet hangfelvételr ől Lichtenberger Edit adminisztrátor rögzítette. 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
5 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem 
Kotroczó Balázs és Mezőfi Zoltán képviselőket. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. 
Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.  
 
Ismertetem a napirendi pontokat, amennyiben módosító javaslat van, kérem előterjeszteni. 
Megállapítom, hogy módosító indítvány nincsen, a javaslatot a testület 5 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja.  
 
1./ Nógrád Megyei Kormányhivatal kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
2./ Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületén ek kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
3./ Delegálás lehet ősége a Hátrányos Helyzet ű Tanulók Arany János Tehetséggondozó  
Programba  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 
 
 

1./ Nógrád Megyei Kormányhivatal kérelme 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc  polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tartotta ülését, amelyen 6 bizottsági tag volt jelen, így az ülés határozatképes 
volt. Ennek a napirendnek a tárgyalásánál megjelentek a Kormányhivatal képviselői, 
Csukáné Kaposvári Judit, dr. Tőzsér Zsolt, és Szőllős János. A bizottság egy kiegészített „B” 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, 6 egyöntetű igen 
szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon, 
aki elfogadja a kiegészített határozati javaslatot. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  

 
       279/2016. (XII.06.) számú KT határozat 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Járási 
Hivatal által használt épületrészekben az önálló fűtési 
rendszer kiépítésre kerüljön.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat használatában 
lévő épületrészek fűtéskorszerűsítését a későbbiekben 
lehetőség szerint pályázati forrásból kívánja elvégezni. 
 
Határidő: --- 
Felelős: --- 
 

 

2./ Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei Egyesületén ek kérelme 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Már volt előttünk ilyen kérelem, nem támogatta az 
önkormányzat. Nem igazán tudni, hova kerülne a pénz. Elkésve érkezett a kérelem, kicsit 
jobban elő is kellett volna készíteni, ez annak a hibája, aki későn nyújtotta be a megkeresést. 
A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a kiegészített „B” határozati javaslat elfogadását 
javasolja. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a kiegészített „B” határozati 
javaslattal.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  

 
       280/2016. (XII.06.) számú KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Vakok és Gyengénlátók Nógrád Megyei 
Egyesületének támogatási kérelméről készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a kérelmet nem támogatja. 

                                            
Határidő: értesítésre 2016. december 21. 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző  

 
3./ Delegálás lehet ősége a Hátrányos Helyzet ű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó  Programba  
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 
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dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Elsősorban a kis településeken, tanyán lakó tehetséges 8. 
osztályos tanulókról szól az Arany János Tehetséggondozó Program. A programba úgy 
kerülhet be tanuló, hogy a települési önkormányzat delegálja. Ebben az évben egy szülő 
jelezte az igényét. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a „B” határozati javaslat 
elfogadását javasolja a testületnek, miszerint delegálja a tanulót ebbe a programba, de 
anyagi támogatást jelen pillanatban nem nyújt számára. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, kérem 
szavazzon, aki a „B” határozati javaslatot elfogadja. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  

 
        281/2016. (XII.06.) számú KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjába jelentkező 
kérelmet és a Szociális Bizottság javaslatát figyelembe 
véve az alábbi határozatot hozta:   

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Széplasz Patrik Viktor nyolcadik 
évfolyamos tanuló (an: Frankó Beatrix) Rétság település 
képviseletében részt vegyen az Arany János 
Tehetséggondozó Programban. 

Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi 
támogatást nem tud nyújtani számára. 

 
Határidő: 
2016. december 13. pályázat benyújtása 
 
Felelősök: 
Pekáryné Mindszenti Csilla a pályázat kezelésére  
Fodor Rita a kifizetésre     

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Több tárgy nem volt, megköszönöm a munkát, az ülést 16 
óra 40 perckor bezárom. 
 

kmft. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                               dr. Varga Tibor 
  polgármester                                                                                                           jegyző 
 
 
Kotroczó Balázs                                                                                                Mezőfi Zoltán 
      jkv.hit.                                                                                                               jkv.hit. 


